
Referat af bestyrelsesmøde den 30. september 2019. 

Tilstede var: Tommy Sørensen, Mona Bech Sørensen, Henrik Wittrup, Natti Hedevang og Majbrit Mejrsk. 

Afbud fra: Gitte Skotland og Niels Bach. 

Referent: Majbrit Mejrsk 

1. indledning af formanden 

2. status fra A-udvalget, herunder årets skue. 

3. status fra B-udvalget, herunder arbejdet vedr. vores nye træningsplads. 

4. arbejds-/ansvarsfordeling i bestyrelsen. 

5. videre drøftelse af Majbrits oplæg. 

6. evt. 

AD 1: Tommy bød velkommen. 

AD 2: årets skue den 6. oktober 2019: Pt. er der tilmeldt 45 hunde.  

Skuediplomer er bestilt, foderpræmier er bestilt og pokaler bestilles tirsdag den 1/10. 

A-udvalget har haft planlægningsmøde: 

- starter lørdag den 5. oktober med kaffe 

- derefter opsættes ring, telte, pokaler skal sættes op etc. 

der er indkøbt et nyt telt og 2 borde med stole til teltene. 

Bemandingen på diverse arbejdsposter er på plads. Kagebagningen er på plads ���� 

Der bliver ikke p-vagt bemanding. 

AD 3: den nye træningsplads: 

Der bliver arbejdsdag den 13. oktober, hvor der skal rejses lysmaster, graves kabel ned/klargøres med 
strøm og skjulene skal gøres færdige. 

Henrik lejer en maskine til at rejse lysmasterne med.  

Tommy laver arbejdsoversigt/fordeling og Henrik laver et opslag omkring dagen. 

Kredsmesterskabet bliver afholdt den 17. november. 

 Henrik er i gang med at finde en dommer. 

AD 4: udsættes til næste møde. 

AD 5: udsættes til næste møde. 

 

 



AD 6: der drøftes forskellige forslag indkommet fra klubbens medlemmer:  

- træningsspejl til banen? Søge fonde? 

- Shelters/bænke ned til den store bane?  

- Salg af kaffe/vand nede på den store bane? 

- referat fra bestyrelsesmøderne på Facebook? 

Bestyrelsen undersøger nærmere og dagsordensætter forslagene på et senere møde. 

Næste møde er mandag den 11. november kl. 19 

Foreløbige dagsorden punkter: 

- arbejds-/ansvarsfordeling i bestyrelsen 

- videre drøftelse af Majbrits oplæg 

- kredsmesterskab 17. november, slut planlægning. 

- planlægning af årsfesten den 22. november 2019. 

 (Henrik undersøger med menu fra det sted, hvor vi fik mad fra sidste år, kuvert pris på 150 kr.) 

 

 

 

 


