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30.	april	2018	

	

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. april  kl. 19.00 
på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen  

1. Velkomst ved formanden 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24.04.2018 
3. Økonomi v/Hans Jørgen 
4. Herning Open 
5. 50 års jubilæum 
6. Bordet rundt 
7. Nyt møde 

Indkaldelse fremsendt til: 

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

Fraværende: 

Liselotte 

 

Ad 1:  Britta bød velkommen 

Ad 2: Referatet fra bestyrelsesmøde den 20. marts blev godkendt  

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

Ad 4: Bestyrelsesmedlemmerne startede med at give en 
statusopdatering på punkterne fra foregående møde: 

Reklame/sponsor Reklamer på de skilte, som er placeret ved 
Herning bys ”indgange” er booket. 

Kølevogn Kølevognen er booket fra d. 12. - 16. Juli, 
med den samme aftale som sidst. 
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Ad 5:  Claus vil gerne være projektleder for 50 års jubilæum. Der 
planlægges et møde hvori detaljerne for arrangementet bliver 
fastlagt. 

Ad 6: Til ”Bordet rundt” skiftedes bestyrelsesmedlemmerne til at 
fremlægge punkter/forslag til aktioner/forbedringer: 

Tomas Besøg fra Herning kommune, for at klargøre 
banerne til HO. Banerene er 
sammenpresset/komprimeret, og derfor skal 
baneren prikkes og tromles. Yderligere bliver 
det undersøgt, hvem der ejer grunden (som 
klubben lejer), for at få lavet en langtidsaftale 
og for at hjælpe med udgifterne. Bliver 
iværksat så snart der kan køres på banen. 

Hans Jørgen Ikke alle Facebook-opslag, på kredsens side, 
er relevante. I den forbindelse vil det kunne 
opleves at nogle opslag vil blive fjernet. 

Daniel  I forbindelse med eksamen og kommende 
barn, meldes der afbud på forhånd til de næst 
kommende møder. Forventes at være tilbage 
i september. 

Britta Claus har oprettet en gruppe på Facebook, 
hvor kreds-medlemmer, der er interesseret i 
at gå spor, kan blive medlem. Det kræver at 
man er på et af kredsens hold (familie-
/hvalpeholdet) for at være med i gruppen. 

 Der arbejdes, fortsat, på de lugtgener der 
forefindes ved kredsen, som er grundet 
klubhusets ”nabo”.  

 Der forslås at Else kommer og afholder, 
endnu, et Nose-Work kursus. Det blev 
godkendt fra bestyrelsen. 
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 Der skal skiftes plader på skjulene. Derfor vil 
der blive arrangeret en arbejdsdag torsdag d. 
31. Maj om aftenen (16.00) og 2. Juni (09.00) 

 Prøvedag i IPO er planlagt d. 26. Maj, som er 
en erstatning for prøvedagen d. 14. April, der 
blev aflyst. 

Ad 7:  Der blev besluttet at næste bestyrelsesmøde skal afholdes d. 12. 
juni 2018 kl. 19.00 på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen. 

 

Referat: Daniel Weidick-Kristensen 

 


