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30.	maj	2017	

	

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. Maj  kl. 19.15 
på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen  

1. Velkomst ved formanden 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25.4.2017 
3. Økonomi v/Hans Jørgen 
4. Herning Open 
5. Bordet rundt 
6. Hjemmeside 
7. Nyt møde 

Indkaldelse fremsendt til: 

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

Afbud: 

Calle 

 

Ad 1:  Britta bød velkommen 

Ad 2: Referatet fra bestyrelsesmøde den 25. april blev godkendt  

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

Ad 4: Bestyrelsesmedlemmerne gav en statusopdatering på punkterne 
fra foregående møde, efterfølgende blev følgende punkter 
diskuteret: 

Artikel Efter Herning open, skal der laves en artikel i 
schæferhundeklubbens månedsblad, 
omhandlende arrangementet. I artiklen skal 
der indgå, hvordan arrangementet er forløbet, 
hvem der har vundet osv.  
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Der kommer et opslag på Facebook, hvor der 
bliver mulighed for at  man kan melde sig til at 
skrive den.   

Andet Toiletvognen kunne ikke lånes gratis i år, men 
mulige tilbud er ved at blive afhentet. 

 Vagtplan-liste vil blive lavet i løbet af de næst 
kommende dage. 

 Der bliver booket hotel værelser til 
dommerne. 

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

Hans Jørgen Der er observeret et tidligere medlem af kreds 
14, som træner på klubbens arealer. Dette 
bliver ikke accepteret i bestyrelsen. Der 
sendes en reprimande.  

Eigil Der bliver lavet et opslag til Vibekes dag. 
Arrangementet kommer til at koste 75 kr. 
hvori der er inkluderet mad. Alle medlemmer 
er velkommen og temaet for dagen, er 
samarbejde med hunden. 

Britta Nosework kurset, der skulle have fungeret 
som en inspirationskilde til alternative 
træningsformer i kredsen, er blevet aflyst da 
der ikke var nok tilmeldinger. Aflysning af 
kurser er blevet et mere forekommende 
fænomen 

Brugshunderådet har indkaldt kredsene til at 
bidrage med løsningsforslag til at fastholde 
medlemmer, trænere og figuranter. I 
indkaldelsen er det fra brugshunderådet 
forslået, at to medlemmer skal repræsentere 
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kredsen. De to repræsentanter bliver Britta 
Kammersgård og Camilla W. Iversen.  

Daniel  Der er ytret ønske om at arrangere en 
reklametur i gågaden. Reklameturen skulle 
forløbe ved at nogle medlemmer fra kredsen, 
i fællesskab med hund, gik igennem Herning 
gågade en lørdag eftermiddag. Næste 
månedsmøde bliver dette fremlagt, og spurgt 
til interesse. 

Ad 6: Kredsens hjemmeside vil skifte administrator i løbet af den 
kommende tid. Hjemmesiden, som den er nu, vil forblive som den 
er. Designet og opsætningen vil blive ændret efter Herning Open. 

Ad 7: Det blev besluttet at næste bestyrelsesmøde skal afholdes d. 20. 
juni 2017 kl. 19.15 i klubhuset på Lollandsvej 8, 7440 Herning. 

 

Referat: Daniel Kristensen 

 


