
Referat fra Bestyrelsesmøde mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00 
 
Deltagere: Tommy, Mona, Henrik, Gitte, Natti, Christina og Iben 
 
Dagsorden: 
 

1. Orientering ved formanden: 
Vi er ved at være ved normale tider i kredsen igen. Nyt bestyrelsesmedlem Natti og ny 1. Suppleant 
Iben. 
Der er repræsentantskabsmøde d. 27.06.2021 
Der er tegnet en erhvervs/ansvarsforsikring, der skal dække i tilfælde af udefrakommende kommer til 
skade på vores plads.  
 

2. Årets planer for A-udvalget: 
Ringtræningen fortsætter hver tirsdag til omkring den 3. Oktober 2021, hvor vi afholder skue i kredsen. 
Overvejer at der skal tilbydes mad i forbindelse med ringtræning. 
Til skuet d. 3. oktober er planlægningen næsten færdig; dommere er på plads, og annoncerne er klar.  
 

3. Årets planer for B-udvalget: 
Der afholdes prøver i kredsen d. 11. juli 2021, prøveleder er Henrik.  
Der mangler en figurant, spormark er ikke på plads – Iben undersøger mulighed for at bruge en 
tidligere mark.  
 
Niels har tilbudt at figurere om tirsdagen (mod og kampdrift af godkendt figurant) pris 10 kr. pr. mand. 
Der er god tilslutning på hvalpeholdet. Der gøres meget for at fastholde hvalpeejere, men der kan 
gøres mere. Der foreslåes bl.a. delprøver (kreds 7 afholder en slags hvalpekonkurrence), det skal dog 
ikke være en TEST. Det aftales at der tænkes over flere ideer til dette. 
Uge 42 (torsdag) afholdes der en familietur med poster i området med efterfølgende hygge i 
klubhuset.  
 

4. Arbejdsopgaver for bestyrelsen og suppleanter: 
Tommy uddeler et oplægsark som bestyrelsen bedes læse igennem og tilbagemelde kommentarer på 
mail.  
Billeder på væggen skal opdateres (Der er printerudfordringer) 
 

5. Arbejdsweekend: 
Der skal opsættes nyt halvtag over terrassen (Tommy spørger tømreren hvornår det kan planlægges). 
Hækken skal klippes. Sheltere skal hentes til pladsen.  
Der er problemer med ”gæster” på terrassen. De smider affald og efterlader cigaretskod m.m. Der 
foreslåes at der kan opstilles en skraldespand med skiltning om at benytte den og måske at opsætte et 
overvågningskamera og skilte med overvågning.  
 
 
 

6. Fastsættelse af årets bestyrelsesmøder: 
9. August 2021 kl. 18.00 
20. september 2021 kl. 18.00 
1. november 2021 kl. 18.00 
 
Andre datoer: 
Indskrivning d. 12. August 2021 (der nævnes at der skal være t-shirts inkluderet indmeldelsesgebyret, 
som forhøjes lidt) 
Uge 42, torsdag kl. 17.30 familietur 



20. november 2021 kl. 18.00, Julefrokost. 
 

7. Eventuelt: 
Christina: Der er indkøbt en flamingokasse og trækvogn til salg af slik, kaffe og sodavand til 
tirsdagstræning. Der skal laves fortrykte sedler til købsregnskabet. Klubhuset åbner op om torsdagen 
for dem der træner der.  
Natti foreslår salg af sporgodbidder i forbindelse med opstart på sportræning.  
Hegnet (krattet) for enden af banen skal tætnes, så der ikke kan gåes igennem.  
Der tales om mere sammenhold på både hvalpehold og familieholdet. Henrik foreslår eks. Gåtur i 
området (Silvan). 
Natti nævner at der måske kan gøres brug af hjælpetrænere – der nævnes Ditte og Pia. Henrik vil 
spørge.  
Gitte nævner at udstyr trænger til reparation (bl.a. broen) 
Iben spørger om det var en mulighed at starte med feltsøg, det er usikkert om der kan findes 
instruktører. Mona vil undersøge om der er mulige instruktører (Killerich?) 
Der tales om hyggeaftner i kredsen; temaaftner og her nævnes oplæg fra Søren Risager, som har 
tilbudt at komme. Der nævnes også en dyrlægeaften.  
 
Mona vil lave lister så der kan blive tjekket op på om alle er korrekt tilmeldte og har betalt til kredsen. 
Det opfordres til at instruktører og figuranter også tjekker deres hold for at alle er medlemmer eller 
gæster. 
 
Gruppe C trillebøren skal hentes og afleveres mere planlagt. Det vil lette flowet og mindske 
ventetiden, hvis udstyret er hentet og står klar. Christina vil uddele opgaver i forbindelse med Gruppe 
C, når hun er der.  
 
Tavlen udenfor: Der skal laves nyt tryk. Der er lidt printerudfordringer og der arbejdes på en løsning.  

 


