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2.	marts	2018	

	

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. Februar  kl. 19.00 
på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen  

1. Velkomst ved formanden 
2. Godkendelse af referat fra generalforsamling 06.02.2018 samt 

bestyrelsesmøde d. 18.01.2018 
3. Økonomi v/Hans Jørgen 
4. Arbejdsfordeling i bestyrelsen 
5. Herning Open 

o Sponsor: Hovedsponsor og fodersponsor 
o Nyt vedrørende Herning Open 
o Dato for Herning Open udvalg 

6. 50 års jubilæum 
7. Bordet rundt 
8. Nyt møde 

Indkaldelse fremsendt til: 

Eigil, Liselotte, Tomas, Daniel, Kirsten, Britta og Hans Jørgen 

Afbud: 

Liselotte 

 

Ad 1:  Britta bød velkommen 

Ad 2: Referatet fra bestyrelsesmøde den 18. Januar samt fra 
generalforsamling d. 06. februar blev godkendt  

Ad 3: Hans Jørgen fremlagde økonomien for perioden. Et uforstående 
stort elforbrug i 2017 har undret bestyrelsen. Hans Jørgen vil 
derfor finde bilagene frem for perioden 2016 og 2015 for at 
undersøge afvigelsen. Regnskabet blev efterfølgende godkendt. 
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Ad 4: Arbejdsfordelingen i bestyrelsen blev fastlagt. 

Ad 5: Nyt vedrørende Herning Open:  

Der bliver arrangeret agility konkurrence om lørdagen til Herning 
Open. Begynder-B bliver derfor flyttet til om søndagen.  

Kataloget som det er kendt nu, bliver fremover korrigeret så det 
kræver mindst muligt ressourcer at producere. Dette vil bl.a. 
resultere i at alle sponsorreklameren bliver fjernet. I stedet bliver 
alle sponsorreklamer opsat på skilte, som vil være synlige under 
konkurrencerne samt til præmieoverrækkelsen. 

 Herning Open-udvalg mødes d. 17. April 2018 kl. 19.15 i 
klubhuset, for at planlægge dette års Herning Open. 

Ad 6:  Da der ingen nye tiltag har været siden generalforsamlingen, vil de 
forgående forslag (se referat fra bestyrelsesmøde 18. Januar 
2018) blive præciseret i et udkast, som kan diskuteres. Et udvalg 
vil blive samlet i den kommende måned, for at planlægge og 
praktisere 50 års jubilæum. 

Ad 7: Til ”Bordet rundt” skiftedes bestyrelsesmedlemmerne til at 
fremlægge punkter/forslag til aktioner/forbedringer: 

Tomas Wc’et er utæt, og vil blive repareret hurtigst 
muligt.   

Britta Tomas repræsentere kreds 14 til det 
kommende kredsformandsmøde i start marts. 

 Kredsen har rekvireret en brugt trailer til en 
minimal udgift, som vil blive brugt til at flytte 
sand, grus og des lige i kredsen.  

 Der er nu mulighed for at kunne købe 
merchandise i kredsen, herunder: jakker, 
trøjer, håndklæder m.m. For rekvirering rettes  
henvendelse til et bestyrelsesmedlem. 
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Daniel  Som opfølgning på forslag, udtrykt ved 
generalforsamlingen d. 06. Februar 2018 
vedrørende mentorordning: Et 
bestyrelsesmedlem vil stå klar og modtage 
nye medlemmer, for at give en præsentation 
og rundvisning i kredsen. Dette skal medvirke 
til at nye medlemmer føler sig mere 
velkommen og hurtigere bliver integreret i 
kredsen. Eigil vil stå som primær 
kontaktperson, som nye medlemmer bliver 
opfordret til at rette henvendelse til, og Hans 
Jørgen vil stå som sekundær.  

Ad 8:  Der blev besluttet at næste bestyrelsesmøde skal afholdes d. 20. 
marts 2018 kl. 19.00 på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen. 

 

Referat: Daniel Weidick-Kristensen 

 


