
Bestyrelsesmøde kreds 11 d. 25.04.2022 
Deltagere: Natti, Gitte, Mona, Jill, Tommy, Christina og Iben 
 

1. Orientering fra formanden 
HB har rettet henvendelse til Leif Jørgensen, og han har accepteret at blive skueleder ved 
VM skuet. Leif har nedsat en styregruppe, næsten den samme som ved VM i 2018, 
bestående af Poul M, Joel Olesen, Kasper M. Olesen og Tommy Sørensen, som alle har 
accepteret at deltage. 
 
Instruktørstatus og nye uddannelsesmoduler til nye trænere. Tommy har spurgt Vibeke 
Mølgaard om hun vil lave undervisning omkring uddannelse af nye trænere i kreds 11. Det 
kan muligvis lade sig gøre til efteråret.  
 
2. A-udvalget 
Ringtræning fik en sløv start, og holdt en kort pause. Starter op 26.4.2022 og fortsætter 
indtil HAS.  
Prisen skal være 25 kr. pr. hund for gæster med ikrafttræden d. 1.5.2022. 
Vores skue i marts gav et overskud på 7089,61 kr. 
 
3. B-udvalget 
Ole er holdt som træner. Søren overtager hvalpeholdet.  
BRK skal undersøge trænerstatus på B-holdet. Figurentstatus er stadig uafklaret. 
Christina foreslår at B-holdet evt. kunne deles op i 2, så det er nemmere at komme rundt til 
alle. Vi skal snakke mere med kursisterne om hvilke mål og planer de har for træning med 
egen hund.  
Jill spørger til bekæmpelse af muldvarpeskud på den store bane. Banen er også påvirket 
efter kommunen har taget jordprøver, hvor der et par steder er brugt beton, som kan være 
farligt/til gene for brugen af banen. Tommy taler med kommunen.  
 
Sporprøve d. 21.5.2022 er allerede fyldt op.  
Jill spørger dommeren ang. pris for IFH2 sporprøve. 
Fremadrettet skal der betales før man er tilmeldt – kan ske automatisk på Caniva. 
Forplejning i løbet af dagen vil være; kaffe og rundstykker og en sandwich til frokost. Kage 
og kaffe. Natti vil bage kage.  
Jill har styr på sporlæggerne. 
 
Der er arrangeret spordage for klubben d. 3. maj og 12. maj. Iben giver besked ang. adresse 
og Jill opdaterer på Facebook. 
 
4. Arbejdsdag og opgaver 
Dato: d. 18.6.2022 
Foreløbige opgaver er; fjerne affald på pladsen, pudse vinduer inde og ude, rydde op i 
redskabsrum, rydde op i figurentrum, trappen ved terrassen skal rettes op, fliser langs 
terrassen rettes op, nyt skjul ved brombassene, skjul på stor bane repareres.  
 



5. Sidste træningsdag: 21.6.2022 
6. Sommerafslutning: 23.6.2022 
7. Indskrivning: 11.8.2022 
8. Juleafslutning: 19.11.2022 (julefrokost) 
 
 
9. Eventuelt 
Iben spørger til indhegning af bane – Tommy vil undersøge mulige hegnstyper. 
Der spørges ind til muligheden for at sidde ved banerne. 
Der er stadig 2 shelters der ikke er sat op. Tommy vil undersøge standen på disse og så skal 
de flyttes fra Beredskabsgården og over til os.  
Salgsvognen holder stille, da folk er blevet gode til at komme op i klubhuset efter træning.  
 
Dato for næste bestyrelsesmøde er d. 9.6.2022. 

 


