
 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 17-01-2022

1. Valg af ordstyrer 
 Bodil valgt 

2. Valg af referent 
 JJ valgt 

3. Velkommen til Ann 
 Bodil bød velkommen til Ann 

4. Kalender – hvad har vi på plads 
 Bodil kontakter Erik vedr. skytternes brug af banen marts kl 9-13 
 Sommertest 11/6 
 Sommerfest 24/6 
 Lørdag 13/8 opstart efter sommerferie 
 Stenalt 10/9 
 Juleafslutning 26/11 
 Himmerlandsgården 13-15/5 
 Viborgkursus 19-20/11 
 Generalforsamling 29/10 
 Klubkonkurrence 5/11 
 Arbejdsdag 30/4 

5. Arrangementer 1. halvår 
 27/2 og13/3 fra kl 8 - 17 er vi værter for instruktøruddannelse. 20  
 deltagere. Thomas er instruktør. Projektor og lærred skal være klar. 
 Susie bager morgenbrød. Ann køber smør, pålæg, juice mm. 
 Frokost: Bodil laver linsesuppe med surdejsbrød. Bodil køber selv  
 ind 
 Kage til eftermiddagskaffe: Ann. Ann køber selv ind 
 Bodil køber frugt, mælk, kaffe, te, sodavand og øl 
 JJ tjekker gas. 
 Kirsten tager bestik, tallerkener, salt og peber med 
 7:30 møder Kirsten, Susie, Ann 
 12:00 møder Bodil, JJ 

6. Priser justeres på det vi sælger 
 Hjerter: 1 pakke 20 kr. 3 pakker 50 kr. 
 Alfaspirit: 1 pakke 15 kr. 3 pakker 40 kr. 
 Kalveklove: 1 stk 5 kr 



 Kirsten laver prisliste. På sedlen understreges, at der betales med  
 MobilePay, og at det er vigtigt at notere, hvad der købes i tekstfeltet. 

7.  Velkomst pakke 
 Bodil har lavet en velkomstpakke, der indeholder DCH-bladet,  
 velkomstfolder, poser med godbidder til hunden og til HF 
 Velkomstfolderen laves i A4 eller A5. 

8. Banen, planering, tromles, andre ideer 
 Bodil undersøger hvad det koster at få banen tromlet og hvad det  
 koster at få leveret muld. 

9.  Græsklipning – skal vi have mere hjælp på? 
 Bodil spørger, om nogen vil hjælpe Bo og JJ. 

10. Ansøgninger  
 Lys på banen, i containerne og i rummet  mellem containerne. 
 Skjul og spring. 
 Ann og Bodil undersøger hvilke fonde, vi kan søge. 
 Kirsten laver en liste over ønsker til agility. 

11. Nyt fra kassereren 
 Rullende tilmelding medfører kontingentbetaling til landsforening  
 og kreds for et år af gangen. Klubmodul sender automatisk mail ud,  
 når det er tid til betaling. Trækning sker automatisk, hvis   
 medlemmet har gemt betalingskort. Træningsgebyr følger betalingen 
 for rullende tilmelding. Kirsten undersøger hvordan betalingen er  
 for ekstra hund eller ekstra hold. 
  

12. Nyt fra instruktører 
 Instruktørerne planlægger teoriaften/teoridag 
 Bodil spørger om vi kan træne på sportspladsen i Ørsted i marts. 

13. Nye instruktører 
 Bodil og Iben 

14.              Evt. 
 Bodil kontakter nosework-udvalget mht regler for   
 konkurrencedeltagelse. 
 Bodil finder en dato for møde mellem bestyrelse og instruktører mht 
 “Den attraktive forening”


