
  
Bestyrelsesmøde Kreds 11, d. 09.06.2022  

  
Deltager: Tommy, Mona, Jill, Natti, Christina, Gitte og Iben  
  

1.    Orientering fra formanden:  
Der er modtaget en mail omhandlende mistillid til bestyrelsen i kreds 11. Der er indsamlet underskrifter, 
som er vedhæftet i mailen. Der anmodes om en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal stemmes om 
mistillid. Hvis mistilliden stemmes igennem, skal der vælges en ny bestyrelse, som skal sidde ind til næste 
ordinære generalforsamling.   
Tommy har spurgt hovedklubben om jura er i orden ang. den modtagne mail. Tommy er lovet svar inden for 
et par dage.   
Der er foreløbig planlagt ekstraordinær generalforsamling d. 29.06.2022 kl. 19.00.  
  

2.    A-udvalget:   
Det går skidt med ringtræningen. Der er nærmest ingen tilslutning, det forlyder at der trænes privat andre 
steder. Der ses an de næste tirsdage og håber på større tilslutning når vi nu nærmer os HAS.  
  

3.    B-udvalget:  
Ny træner på B-holdet; Benny Kyed, det forlyder at Benny også gerne fortsætter efter sommerferien.   
Vibeke Mølgaard er hyret ind til træningsundervisning.   
Der er fortsat ingen figurenter, måske er der figurent efter sommerferien. Dette er ikke en sikker aftale.  
Jill efterspørger samarbejde og et højere informationsniveau i og fra B-udvalget.   
  
Instruktørstatus er:  
B-holdet: Benny Kyed  
Familieholdet: Gitte Skotland  
IGP- holdet: Søren Iversen  
Hvalpeholdet: Søren Iversen  
  

4.    Arbejdsdag:  
Den 18.06.2022. Der er ikke stor tilmelding, men vi gennemfører.  
  

5.    Sommerafslutning:  
Aflyses. Opvisningen fra Familieholdet kan ske ved indskrivning den 11.08.2022.  
   

6.    Eventuelt:  
Christina pr. d.d. vil ikke længere stå for rengøringen af vores klubhuset. Der skal findes en løsning.  
  
Opfølgning på at hegne træningspladsen ind. Tommy har spurgt ved kommunen og afventer svar.    
Der har været en forespørgsel ang. camping på kredsens område i forbindelse med VM fra Tyskland.  – Der 
vil ikke være mulighed for camping i forbindelse med VM. Der er ingen strøm, og der er træning på 
pladsen. Der henvises til Vivi Gilsager og andre campingpladser i området.   

 


