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1. september 2016 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag, den 30. august  kl. 19.00 

på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen  

1. Velkomst ved formanden 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 9.8.16 

3. Økonomi ved Anders 

4. Udtagelsesstævnet IPO3 DM/VM udtagelse 29.-30. oktober  

5. Bordet rundt 

6. Nyt møde 

Indkaldelse fremsendt til: 

Eigil, Anders, Tomas, Elsebeth, Esper, Britta og Hans Jørgen 

Ingen afbud. 

 

Ad 1:  Britta bød velkommen 

Ad 2: Referatet fra bestyrelsesmøde den 9. august blev godkendt. 

Ad 3: Anders fremlagde vores økonomiske situation p.t. Vi har på 

nuværende tidspunkt et langt bedre resultat end sidste år. Det 

skyldtes bl.a. Herning Open hvor vi i år har fået flere sponsorpenge 

end tidligere. Det er godt for klubben og vi håber det er en ny og 

tiltrængt tradition.   

Ad 4: Vi har knap 2 måneder til IPO3 DM/VM udtagelsen som finder sted 

den  29. – 30. oktober 2016 hos os. Vi har allerede lavet aftale 

med Jean & ABC Hundeudstyr om hovedsponsoratet.  

Vi skal have mange arbejdsopgaver besat og håber igen på at 

mange frivillige vil deltage. Der vil snart komme et opslag i klubben 

hvor frivillige kan skrive sig på. 

Der bliver oprettet en Facebook gruppe så alle kan følge med. 

Hans Jørgen går i krig med at skaffe sponsorer, MEN har du et 
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forslag, så kontakt venligst Hans Jørgen så vi får det koordineret. 

Mulighed for tilmelding skal ligeledes startes op snarest. 

 Vi afholder igen en klargøringsdag af arealerne. Dato kommer! 

 

Ad 5: Et forslag er at vi ”uddanner” plænetraktorfører som en gang 

imellem kan aflaste Tomas som også bliver tovholder i det projekt. 

 

Nogle medlemmer har ønsket et stævne den 9. oktober. Prøven er 

anmeldt og dommer bliver Hanne Boe. Prøveleder bliver Ole 

Kristensen og figurant Vito Bernat. Der bliver mulighed for alle 

prøver med undtagelse af UHP. Start kl. 10.00. Sidste tilmelding 

bliver 1. oktober 2016.  

Torben sørger for opslag på facebook samt vores hjemmeside. 

 

Tomas vil indkøbe en ny muldvarpedræber som skulle være yderst 

effektiv. Det vil være dejligt at få dem væk fra vores baner. 

 

Vi arbejder videre med at foredrag af én fra Sirius patruljen. Måske 

bliver det 16.11.16 eller 23.11.16.  

 

Anders meddelte at han på grund af sin sygdom er på ”stand by” i 

en periode. Det er helt forståeligt, helbredet kommer altid i første 

række. Vi håber Anders snart kommer helt på dupperne igen. 

 

 

Ad 7:  Næste møde er Tirsdag, den 11. oktober med fokus på stævnet i 

oktober og igen på Enggårdvej 11, Snejbjerg hos Hans Jørgen.  

Vi starter kl. 19.00 

Referat: Hans Jørgen 

 


