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27.	marts	2018	

	

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

1. Velkomst ved formanden 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20.2.2018 
3. Økonomi v/Hans Jørgen 
4. Idéer fra sponsorudvalget  
5. Blandede foreninger (resumé) 
6. Herning Open 
7. 50 års jubilæum 
8. Bordet rundt 
9. 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 20. februar blev godkendt  

Ad 3: Hans Jørgen fremlagde økonomien for perioden. Regnskabet blev 
efterfølgende godendt, uden nogen bemærkninger 

Ad 4: Den tidligere omtalt medlemsvæg, hvor medlemmer i kredsen kan 
få et billede af sig selv med en profiltekst op og hænge, er blevet 
godkendt ved bestyrelsen. Det endelige layout og budget for 
væggen bliver debatteret på plads og projektet bliver derefter sat i 
værk. Ligeledes er sponsorvæggen godkendt, som vil foranstalte 
en mere konsekvens indkomst til kredsen, frem for en enkelt årlig 
indkomst i forbindelse med Herning Open. 
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Ad 5: Til mødet ved blandede foreninger, blev det præsenteret at det 
årlige honorar som kan søges over to omgange (forår og efterår), 
bliver omfordelt således at der er flere foreninger der kan søge 
tilskud om foråret frem for efteråret. Dette betyder at der er større 
chance for at de enkelte foreninger vil få godkendt deres 
ansøgning til foråret, hvor der tidligere har været mest 
efterspørgsel. Kredsen har nogle projekter på papiret som der 
søges tilskud til, herunder bl.a. Agility redskaber og lodret spring.   

Ad 6: Bestyrelsesmedlemmerne startede med at give en 
statusopdatering på punkterne fra foregående møde, hvor efter de 
enkelte rekvisitter der skaber de praktiske forudsætninger for 
Herning Open blev debatteret.  

Ad 7:  Et skriftligt forslag til afholdelse af 50 års jubilæum blev 
præsenteret for bestyrelsen. Et jubilæumsudvalg bliver stiftet i 
forbindelse med detailplanlægning og udførelse, som vil 
præsentere det endelige arrangement for kredsen.   

Ad 8: Til ”Bordet rundt” skiftedes bestyrelsesmedlemmerne til at 
fremlægge punkter/forslag til aktioner/forbedringer: 

Tomas Ved det seneste formandsmøde, hvor Tomas 
var repræsentant for kredsen, blev et nyt 
prøveprogram fremlagt. Herunder vil prøver 
som: Færdselsprøve, IPO og 
sporhundeprøver blive ændret. 

Britta Foredrag ved Karina Ingerslev var vellykket. 
Britta og Tomas vil søge at videregive deres 
viden til de resterende trænere, for at 
implementere dele af træningsmetodikerne i 
dagligdagen. Der søges at få afholdt lignende 
kurser for kredsens trænere.  

 Repræsentantskabsmøde gik godt, der blev 
bl.a. nævnt hvordan den nye datalovgivning 
kommer til at have betydning for de enkelte 
kredse. 
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 Inde for den nærmeste fremtid vil en ny 
arbejdsdag blive planlagt, hvor kredsens 
container vil blive prioriteret. Containeren er 
utæt og er svært tilgængelig. 

Ad 9: Der blev besluttet at næste bestyrelsesmøde skal afholdes d. 24. 
april 2018 kl. 19.00 på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen. 

 

Referat: Daniel Weidick-Kristensen 

 


