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4.	april	2017	

	

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 28. marts  kl. 19.15 
på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen  

1. Velkomst ved formanden 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21.2.2017 
3. Økonomi v/Hans Jørgen 
4. Repræsentantskabsmøde i blandede foreninger 
5. Herning Open 
6. Bordet rundt 
7. Nyt møde 

Indkaldelse fremsendt til: 

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

Afbud: 

Ingen 

 

Ad 1:  Britta bød velkommen 

Ad 2: Referatet fra bestyrelsesmøde den 21. februar blev godkendt  

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

Ad 4: Esper fremlagde et resumé fra repræsentantskabsmødet i 
blandede foreninger. Efterfølgende blev der besluttet, at klubben 
skal søge nogle midler til at få oprettet aktivitetsbanen 

Ad 5: Bestyrelsesmedlemmerne startede med at give en 
statusopdatering på punkterne fra foregående møde: 

Priser Pris for deltagelse, campingplads, stadeplads 
og telttag er fundet og godkendt ved 
bestyrelsen. Det blev aftalt at Britta skulle 
acceptere tilbuddet på telttaget. 
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Tilmelding Infobrev bliver opdateret og sendt til rettelse, 
når denne er rettet, bliver den offentliggjort. 

 Det mangler at blive besluttet hvilket 
tilmeldingsprogram, der skal bruges.  

Pokaler/medaljer Udkastet til pokalerne/medaljerne blev 
fremlagt og godkendt. 

Reklame/sponsor Der blev besluttet at der, igen i år, skulle 
laves en reklame til de elektroniske displays. 
Designet og omfanget af reklamerne blev 
debatteret. 

Kølevogn Der er indhentet tilbud for kølevognen, hvilket 
blev godkendt ved bestyrelsen. 

Andet Sponsorgaver til tombolaen skal findes og 
indsamles, det blev besluttet at Daniel skal 
tage ansvaret for dette. 

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

Tomas Lige så snart at midlerne fra blandede 
foreninger bliver frigivet, vil de sidste 
materialer blive indkøbt til 
aktivitetsbanen/hvalpebanen. 

 Der skal indhentes pris på et A-spring, til 
hvalpebanen, der er mindre end de 
nuværende. Tomas vil forhøre sig ved DCH, 
hvor de har købt deres A-spring. 
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Esper Hovedklubben har udsendt forespørgsel til 
kredsene, om at være vært for DM/VM 
udtagelse. Det blev besluttet at kredsen ville 
afvente med at svare, da arbejdsressourcerne 
der skal lægges i projektet, ville blive bedre 
udnyttet i Herning open i år og klubbens 50 
års jubilæum næste år. 

Hans Jørgen Et emne fra et klubmedlem blev bragt op til 
debat: Burde et medlem der træner to, eller 
flere, hunde, betale mere i kontingent? 

 Det blev vedtaget at man som medlem, 
betaler for at bruge klubbens faciliteter med 
de hunde man ønsker. Bestyrelsen vil tage 
debatten op igen, såfremt et medlem 
begynder at træne med, unormalt, mange 
hunde.  

Ad 7: Der blev besluttet at næste bestyrelsesmøde skal afholdes d. 25. 
April 2017 kl. 19.15 på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen. 

 

Referat: Daniel Kristensen 

 


