
Bestyrelsesmøde d. 13.01.2022 
 
Deltagerer: Christina, Natti, Mona, Tommy, Henrik, Gitte og Iben. 
 

Orientering 
- Skue i marts 2022 
- Jubilarer i klubben (Tommy kontakte dem) 
- På opfordring af Tommy bedes bestyrelsen ”like /anerkende” Facebook opslag fra 

Kredsen. 
- Signalpistol nummer / Tilladelse 

Henrik har styr på den i samarbejde med politiets våbenafdeling.  
 
Mona beretter: 
Det oprindelige sensommer skue er flyttet frem til d. 6. marts 2022 – i annoncen lyder 
teksten” årets første skue”, men andre kredse har efterfølgende meldt skuer på før 
vores. Det giver lidt bekymring omkring antal deltagere på vores skue.  
Ringtræning starter d. 1. februar 2022.  
 
Fra sidste skue er der opgjort et overskud – det var en succes med Tombola, men det 
kan blive svært at gentage så tæt på sidste tombola – der opfordres til at tænke over 
andre idéer.  
 

- Coronapolitik i klubben – Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.  
 
Henrik beretter: 
Holdopstart lørdag d. 15. Januar 2022 kl. 10.00. 
Henrik og Søren kommer ikke. Christina, Ole og Gitte kommer. 
Prøvelederkursus: Flere fra klubben har taget kurset, og kan dermed bidrage til 
afholdelse af prøver i klubben. 

 
- Der er fejl på hjemmesiden – Tommy sørger for at få rettet det.  
- Møde ang. kurser i 2022 – evt. førstehjælp til hunde, temaaftner og Adfærdshunde.  
- Biler kører fortsat på vores baner. Kæden har været taget af på den store bane. Tommy 

vil høre kommunen om der kan opsættes hegn.  
 
Instruktører: 
Christina og Natti har spørgsmål/indvendinger ang. nye ”føl/hjælpetrænere” 

- Der diskuteres dygtighed/erfaring.  
- Gitte, Mona og Henrik gør opmærksom på, at der kan tages 4 moduler 

(træneruddannelse) i Schæferhundeklubben.  
- Tommy fortæller at klubben kan vælge at sende nye trænere/føl afsted på kursus, hvis 

klubben mener de er klar til det – eller alternativt kan medlemmerne selv betale og 
tage modulerne.  

- Henrik vil tage en snak med nye føl/hjælpetræner. 
 



Eventuelt  
- Elpriserne er steget -  eks. Koster lys på banen 122 kr. pr aften.  Det skal vi være 

opmærksom på.  
 
Næste møde d. 2. februar 2022 kl. 19.00. 


