
Bestyrelsesmøde d. 23.02.2022 
 

Deltagere: Natti, Christina, Mona, Tommy, Jill og Iben 
Fraværende: Gitte 
 

1. Referat  
Der skal være enighed og det skal godkendes af bestyrelsen inden 
offentliggørelse. Dirigenten fra generalforsamlingen har godkendt referatet. 

 
2. Skue i kreds 11 d. 6. Marts 2022 

På nuværende tidspunkt er der 22 tilmeldte, sidste tilmelding er d. 28. februar 
2022. Der skal være 50 tilmeldte for at skuet gennemføres.  
Bemandingen er på plads til ringen, grillen, sekretariatet, pokaler m.m. 
Mona sender katalog til tryk efter sidste tilmeldingsfrist.  
 

3. Instruktørstatus 
Søren Iversen vælges til BRK. 
Jill Holtum Rasmussen vælges til fast bestyrelsesrepræsentant i B-udvalget.  
Ditte og Christina er hjælpeinstruktører (som par) 
Natti er hjælpe-hjælpe instruktør. 
Lukas er føl ved en instruktør. 
Gitte træner Familieholdet. 
Der blev talt om at de nævnte hjælpe-, hjælpe-hjælpe-instruktører og føl 
skulle tilbydes trænerkursus i Schæferhundeklubben. 
Figurentstatus: Der er kommet forslag til at hente figurenter ind udefra. 
 
Der skal findes medlemmer i klubben, som kunne være mulige fremtidige 
trænere/figurenter – kredsen skal sende dem på trænerkursus i 
Schæferhundeklubben.  

 
Der skal indkaldes til instruktørmøde snarest: 
- Der skal forventning afstemmes i B-udvalget  
- (evt. laves brochurer ang. træningsformer og formål i klubben) 
- Planer for fremtiden. 
Tommy, Søren og Jill holder formøde og indkalder efterfølgende til 
instruktørmøde. Iben er med som referent.  
 
Temaaftner / undervisning: 
- Sportræning 



- Lydighedstræning 
- Gruppe C arbejde 

 
A-udvalget: 
Står for ringtræning og skuer i kredsen. 
A-udvalget består af Mona, som er ARK, Inge Ronneberg, Joel, Kasper og 
Kent. Der spørges ind til om der evt. skulle være nogle flere aktive 
medlemmer i A-udvalget, og om der kan gøres noget for at finde flere 
”løbere” til ringtræning. Mona tager det med på næste møde i A-udvalget.  
 

4. Aktiviteter første halvår 
Skue d. 6. marts 2022 
Afslutning d. 30. juni 2022 
Arbejdsweekend: Tommy finder en dato og de opgaver der skal løses.  
 

5. Eventuelt 
Jill fortæller at der d. 28.03.2022 er et onlinekursus i Schæferhundeklubben 
ang. bestyrelsesarbejde. Der er tilmelding på Caniva og der opfordres til at 
tilmelde sig dette.  
Jill informerer om at hun deltager på Formandsmødet i Schæferhundeklubben 
d. 27.02.2022. Tommy deltager ikke.  
Christina spørger ind til gulvbehandling i klubhuset. Der er problemer med at 
holde det pænt. Hun går videre med at finde en løsning.  
Christina beder om en oprydning i figurentrummet.  
Tommy fortæller at Randers Kommune kommer og tager jordbundsprøver 
pga. slukningsskum der har været anvendt fra Beredskabsgården. Tommy vil 
blive kontaktet inden.  
Iben spørger til Ris og Ros kassen om den ikke kan blive stillet frem igen, så 
man kan aflevere ris og ros anonymt til kredsen/bestyrelsen. 
Tommy informerer om at der fremover vil være gratis kaffe til medlemmerne.  
Der er blevet spurgt til salg af mad i klubhuset i forbindelse med ringtræning. 
 
Dato for næste bestyrelsesmøde er ikke besluttet endnu, da der først skal 
afholdes formøde med BRK d. 10. marts 2022.  

 
 


