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27.	april	2017	

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 25. April  kl. 19:15 på Enggårdvej 11 hos 
Hans Jørgen  

1. Velkomst ved formanden 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 28.3.2017 
3. Økonomi v/Hans Jørgen 
4. Herning Open 
5. Bordet rundt 
6. Nyt møde 

Indkaldelse fremsendt til: 

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

Fravær: 

Calle 

 

Ad 1:  Britta bød velkommen 

Ad 2: Referatet fra bestyrelsesmøde den 28. marts blev godkendt  

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

 Betalingsoversigten over træningsgebyr for første halv-/helår 2017 
blev fremlagt og godkendt 

Ad 4: Bestyrelsesmedlemmerne fremlagde statusopdatering for Herning 
Open: 

Tilmelding Tilmeldingsprogrammet er valgt og et link til 
tilmeldingsbrochuren kommer til at ligge på 
hjemmesiden og/eller Facebook.  
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Reklame/sponsor Sponsorkontrakten er underskrevet 

Reklameskiltene/plakaterne blev præsenteret, 
udkastet blev godkendt efter en lille justering i 
datoen. 

Andet Enkelte virksomheder er blevet forespurgt om 
de har interesse i en stadeplads. Der blev 
ytret forslag til mulige interessenter.  

 Hans Jørgen har lavet udkast til tombola 
brochure, denne blev læst igennem og 
godkendt. Tombola brochurens formål bliver 
specificeret til næste månedsmøde i 
klubhuset, hvor den efterfølgende bliver delt 
ud. 

Ad 5:  Til ”Bordet rundt” skiftedes bestyrelsesmedlemmerne til at 
fremlægge punkter/forslag til aktioner/forbedringer: 

Tomas Legetøj og slik som står fremme til dagligt, 
skal låses af fremover, da der er begyndt at 
forsvinde ting fra klubhuset. Dette betyder at 
der ikke kan sælges slik/chokolade når der 
ikke er nogen fra bestyrelsen tilstede. 

Esper Der har været 3 tilmeldinger til IPO prøverne 
d. 29. Marts, dette er nok tilmeldinger til at 
klubben afholder prøven og deltagerne 
ønskes held og lykke. 

Britta Vibeke afholder fælles arrangement for 
kredsen d. 10. Juni. Et opslag med detaljer 
herom, vil blive udarbejdet og hængt op i 
klubhuset snarest muligt.  

På luftepladsen, på vej til/fra træningspladsen 
SKAL hunden føres i snor når der er andre til 
stede. Erfarne hundeføre bedes vise sig som 
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et godt eksempel over for mindre erfarne 
hundeføre, ved herunder at vise hensyn. 

Hunden SKAL luftes på luftepladsen, inden 
man går ned på træningspladsen. Såfremt 
hunden besørger, på træningspladsen, SKAL 
dette fjernes. Der er givet udtryk for at det er 
problem, med efterladenskaber på 
træningspladsen. 

Britta tager, selvstændigt, på kursus i 
Nosework for at hente inspiration til 
alternative undervisningsformer i kredsen. 

 Etablering af aktivitetsbanen kan 
iværksættes. Der er søgt og modtaget tilskud 
ved forskellige foreninger - et opslag med 
dato for arbejdsdag, vil hurtigst muligt blive 
opsat i klubhuset, hvor medlemmer kan 
melde sig på med redskaber og arbejdskraft.  

Ad 6: Det blev besluttet at næste bestyrelsesmøde skal afholdes d. 23. 
maj 2017 kl. 19.15 på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen. 

 

Referat: Daniel Kristensen 

 


