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25. marts 2016 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag, den 15. marts kl. 19.15 

i klubhuset med følgende dagsorden:  

1. Velkomst ved formanden 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 16. februar 2016 

3. Økonomi ved Anders 

4. Herning Open 2016 

5. Evaluering af medlemsmødet 2. marts 2016 

6. Sponsorer. Herunder bandereklamer, Kuponhæfte m.m. 

7. Bordet rundt 

8. Nyt møde 

Afbud: Torben H 

Ad 2: Referat fra bestyrelsesmøde 16.2.16 godkendt/underskrevet. 

Ad 3: Ser stadig godt ud. Vi er foran sidste år. Det skyldtes måske at 

flere medlemmer har betalt helårlig kontingent allerede nu. 

Ad 4: Herning Open er et stort emne og der bliver nedsat et udvalg som 

skal arbejde med de praktiske ting.  

Det er vigtigt at vi snart får lavet reklame for stævnet. Vi skal på 

banen på FB, hjemmesiden og schæferhundeklubben.dk. Vi har 

endnu ikke fundet vores hovedsponsor, så endeligt ”logo” må 

vente lidt endnu. 

Ad 5: Medlemsmødet 2. marts, gik rigtig godt. Det er dejligt at så mange 

nye medlemmer kommer med konstruktive forslag. Der arbejdes 

videre på bl.a. bandereklamer på banerne eller omkring klubhuset. 

Det blev også vedtaget at vi straks skal gøre en indsats for at 

kapre nye medlemmer. Vi vil gerne se andre brugshunderacer til 

træning. Birgitte og Camilla er tovholdere for projektet. 

Brochureforslag er udarbejdet. 

Ad 6: Vi har lavet en prisliste for kommende sponsorer. Hvis du har 

kontakt til en sponsor, som gerne vil støtte os, må du gerne give 

beskeden videre til én fra bestyrelsen eller sponsorudvalget. 



 
 

Schæferhundeklubben Kreds 14, Herning, Lollandsvej 8, 7400 Herning 2 
 

1-side reklame i programmet til Herning Open + vores 

hjemmeside, slut 1.9.2016 

300,00 

1-side reklame i programmet til Herning Open + vores 

hjemmeside, slut 31.12.2016 

300,00 

Stadeplads til Herning Open, incl. reklame i program/hjemmeside 1500,00 

Reklame på vores hjemmeside for 1 år 1000,00 

Bandereklame på klubområdet 2000,00 

 

Vi vil prøve at søge fonde om hjælp til ny ”Hvalpebane”. Først skal 

vi dog klarlægge hvad vi formoder projektet kommer til at koste. 

Anders er projektleder på dette. 

Kuponhæftet er foreløbig lagt på is. Det kræver en del arbejde og 

vi har vist nok at se til p.t. 

Ad 7: Bordet rundt: 

Når vi har slået græs til luftepladsen m.m., skal plæneklipperen ud 

til Herning Park til service (efter påske). HJP snakker med dem om 

afhentning. 

Arbejdsdage: 29. maj fra kl. 9.00 til vi er trætte. 2. juni. Fra 17.00 til 

21.00. Klubben er vært ved Pizza begge dage. HJP laver 

tilmeldingslister til ophæng 

Beklædning af containeren, skal måske påbegyndes på 

arbejdsdagen. 

Anders skal til møde med andre klubber på kommunen. Vi vil 

forsøge at få penge til nye skjul. 

 

Ad 8:  Næste møde er 19. april kl. 19.15 på Enggårdvej 11, Snejbjerg 

 

 

Referat: Hans Jørgen Primdal 


