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27. maj 2016 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag, den 24. maj kl. 19.15 

på Rønnealle 144, hos Eigil.  

Dagsorden: 

1. Velkomst ved formanden 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 19-4-16 

3. Økonomi ved Anders 

4. Herning Open 2016 

5. Skal vi offentliggøre referater fremover 

6. Brakpudser investering 

7. Arbejdsdage 

8. Bordet rundt 

Afbud: Torben H, Anders 

Ad 1: Britta bød velkommen 

Ad 2:  Referatet blev godkendt og underskrevet. 

Ad 3: Regnskabet også godkendt. Da der var afbud fra Anders, gennemgik 

Britta regnskabet. Ser stadig fint ud. Vi har i år fået flere sponsorpenge 

til Herning Open, tidligere end sidste år. Ellers alt ok.  

Ad 4:  Herning Open. Britta gennemgik nogle punkter fra mødet i Herning 

Open-Gruppen. Alt er sat på skinner og skulle gerne køre. 

Anders Hertzberg har givet tilsagn om T-shirts med tryk hvis vi kan finde 

dem til en fornuftig pris. HJP undersøger hvad de vil koste. Ca 30 stk i 

én farver med 1-farvet tryk. Herning Open tekst på ryggen og vort logo 

på forsiden. 

Ad 5: En del af de andre kredse offentliggøre ikke deres referater på 

hjemmesiden, men vi har besluttet at blive ved med at gøre det 

fremover.  

Ad6: En brakpudser vil være et ønske til at holde græsset nede på arealerne 

omkring banerne, blandt andet på luftepladserne, som til HO skal 

bruges til campingplads. Brakpudseren vil skåne vores plæneklipper, 

Herning kommune har tidligere varetaget denne opgave, men det er en 

dyr løsning.  

En brakpudser kan købes for 8500,- men også en stor investering for 
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klubben. Vi arbejder videre på dette ønske og ser om der kan findes en 

løsning. HJP er tovholder. 

Ad 7: Arbejdsdage: Der kan laves følgende: 

Ryddes op i buske og hegn – også langs ”campingpladsen”  

Sand skal fordeles ved skjul 

Rengøring af klubhus 

Beskæring af træer/hæk 

Bagdøren i klubhuset skal repareres – måske nyt håndtag 

Opsætning af udendørslamper fra Tomas 

Nye snore i flagstængerne 

Ad 8: Vi syntes at det er lidt ”øv”, at man selv medbringer drikkevarer som 

nydes i og omkring klubhuset. Så derfor opfordres alle medlemmer til at 

benytte klubbens tilbud om at købe øl og vand i klubben. Husk at 

overskuddet er en del af foreningens muligheder for bl. a. at købe ting 

som gør at vi hele tiden har godt og fungerende udstyr til det vi alle 

sammen kommer her for – hundetræning. 

 

Det ser ikke godt ud at der står tomme kaffekopper i klubhuset og på 

bordet udenfor, når man kommer til klubben. Så lige en opfordring igen 

til at bruge de få sekunder det tager at smide koppen i skrældeposen. 

 

Næste møde: Tirsdag, den 28. juni kl. 19.30 hos Anders 

 

 

Referat: Hans Jørgen 


