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4.	marts	2017	

	

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag, den 21. februar  kl. 19.00 
på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen  

1. Velkomst ved formanden 
2. Godkendelse af referat fra generalforsamling 7/2-16 
3. Fordeling af poster i bestyrelsen 
4. Økonomi v/Hans Jørgen 
5. Herning Open 
6. Bordet rundt 
7. Nyt møde 

Indkaldelse fremsendt til: 

Eigil, Calle, Tomas, Daniel, Esper, Britta og Hans Jørgen 

Afbud: 

Calle 

 

Ad 1:  Britta bød velkommen 

Ad 2: Referatet fra generalforsamlingen den 7. februar blev godkendt 

Ad 3: De ledige poster i kluppen blev gennemgået, herunder ansvar og 
beføjelser. Efterfølgende blev posterne besat af henholdsvis: 

 Baneudvalg  - Tomas og Eigil 

 PR   - Hans Jørgen og Daniel 

 Opfyldning af øl og sodavand  

- Daniel og Britta 

 Den Sorte Bog  - Hans Jørgen 
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 Der blev efterfølgende diskuteret om, hvordan muldvarpeskudene 
skulle håndteres. Der blev til mødet besluttet at der ikke skulle 
bruges for mange penge på det, da det vurderes at 
muldvarpeskudene kun vil stå på i en periode. 

 Yderligere blev der diskuteret, hvorvidt plæneklipperen/traktoren 
skal repareres. Igen nåede bestyrelsen til enighed om, at det ville 
være et spørgsmål om prisen på reparationen. Beslutningen blev 
taget på baggrund af, at plæneklipperen/traktoren stadig godt kan 
løse sin opgave, men en reparation vil være nødvendig inde for 
den nærmeste fremtid.  

Ad 4: Hans Jørgen fremlagde økonomien fra midt januar til midt februar. 
Regnskabet blev efterfølgende godendt, uden nogen 
bemærkninger. 

Ad 5: De indledende beslutninger og opgaver vedrørende Herning Open 
blev bragt op: 

Dommer  Der er fundet/valgt dommere, som er blevet 
offentliggjort inde på Kreds 14 Facebook side 

Prøveledere Der er ikke endeligt blevet fundet nogen 
prøveledere endnu, men bestyrelsen blev 
enige om at nogle mulige repræsentanter 
kunne være Vibeke og John 

Sponsorer  Hans Jørgen er ved at finde mulige 
sponsorer, herunder hovedsponsoren 

Pokaler Hans Jørgen fremlagde et udkast til 
pokalerne, herunder størrelse, pris og antal. 
Udkastet så tildels godt ud, men antallet af 
pokaler blev ikke godkendt. Hans Jørgen 
retter udkastet til, som så bliver fremlagt til 
næste bestyrelsesmøde 

 Der blev desuden, til mødet, besluttet at det 
godt ville kunne betale sig at fremskaffe 
medaljer til alle deltagere i begynder B 
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Tilmeldingsgebyr Britta femlægger til næste bestyrelsesmøde, 
et udkast til prisen for tilmeldingen. Der blev 
besluttet at campinggebyret skulle betales pr. 
døgn, frem for en hel pakke 

Telte og andet Det blev besluttet at der skal købes nyt tag til 
teltet, da det nuværende er i stykker 

 Daniel vil indhente tilbud til leje af kølevogn, 
Tomas vil være sekundær kontaktperson, for 
at tilsikre at tilbuddet vil være i klubbens 
interesse 

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

Thomas Aktivitetsbanen skal sættes i gang, lige så 
snart der er indkøbt hegn og lågebeslag. Der 
laves et opslag på kreds 14 Facebook side, 
hvor alle klubbens medlemmer kan tilmelde 
sig, for at hjælpe med at opsætte 
aktivitetsbanen 

 Udluftning i container er nødvendigt, for at 
spare udgifterne til vedligeholdelse af 
redskaber, herunder 
plæneklipperen/traktoren. Der bliver indhentet 
tilbud, som bliver diskuteret til næste 
bestyrelsesmøde 

Daniel  Forslagene fra generalforsamlingen tages op 
til vurdering for at finde en aktør, der kan 
indhente tilbud og sætte en tidshorisont for 
reparationerne 

 Container  - Eigil og Esper 

 Taget - Eigil og Tomas 



	
	

Schæferhundeklubben	Kreds	14,	Herning,	Lollandsvej	8,	7400	Herning	 4	
	

Britta Der skal findes en dato for arbejdsdag/- 
weekend, for at blive klar til Herning Open. Et 
opslag vil blive opsat i klubben, hvor alle 
medlemmerne kan tilmelde sig 

 Der blev fremlagt en forespørgsel, om kreds 
14 kunne være værter for en af 
hovedklubbens kurser. Der blev ikke fundet 
nogen aktør for arrangementet, men 
bestyrelsesmedlemmerne vil kigge deres 
kalender igennem til næste møde 

Esper Kreds 14 er blevet grundlagt d. 24. august 
1968, dette betyder at kredsen fylder 50 år til 
næste år og der kunne evt. i den forbindelse 
gøres noget særligt ud af Herning open i 2018 

Hans Jørgen Forslag om en ændring af kaffeordningen. 
Forslaget blev afvist.  

  

Ad 7: Der blev besluttet at næste bestyrelsesmøde skal afholdes d. 28. 
marts. 

 

Referat: Daniel Kristensen 

 


