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12.	december	2017	

	

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. December  kl. 19.15 
på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen  

1. Velkomst ved formanden 
2. Gæster besøg af formand og næstformand i sponsorudvalget 
3. Godkendelse af referat fra 24.10.2017 
4. Evaluering af kredsprøve den 11. november 2017 
5. Økonomi v/HJP  
6. Generalforsamling 2018 
7. Ønsker fra Rallyudvalget  
8. Bordet rundt 
9. Nyt møde 

 

Indkaldelse fremsendt til: 

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

Samt til gæstebesøgende (Sponsorudvalget): 

Mark og Anette 

Afbud: 

Esper 

 

Ad 1:  Britta bød velkommen og præsenteret  sponsorudvalget, formand 
og næstformand, for resten af bestyrelsen. 

Ad 2: Sponsorudvalget er blevet oprettet med henblik på at skabe en 
mere ensartet, imødekommende og aktiv sponsor rekvirering.  

Sponsorudvalget vil især lægge vægten på pengesponsorater, 
Herning Open og en sponsorvæg, hvor sponsorer kan få en 
reklame/plakat til at hænge i en længere periode nede ved 
træningsarealerne, særligt i forbindelse med Herning Open.  
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 Sponsorudvalget vil få administrationsret til Facebook 
hjemmesiden, for selvstændigt at kunne arrangere sponsor 
rekvirering, samt have en mere direkte forbindelse med de 
indhentet sponsorater. 

 Sponsorudvalgets endelige opgavebeskrivelse vil blive præciseret 
ved næste bestyrelsesmøde, hvor sponsorudvalget vil fremlægge 
et oplæg, indeholdende løsningsforslag og regelsæt for: 

- Sponsorvæg. 

- Sponsorer, faste såvel som arrangementsbetonede. 

- Aktiviteter til Herning Open   

 Sponsorudvalget vil tage en tur igennem Herning midtby, samt 
Herning centeret for at finde sponsoretter d. 5. Maj.    

Ad 3: Referatet fra bestyrelsesmøde den 24. Oktober blev godkendt  

Ad 4: Evaluering af kredsprøve d. 11. Nov.:  

Bestyrelsen siger tak til Eigil og Susanne for et godt engegement, 
god mad og en professionel gennemførelse. 

Dog har det vist sig at være uoverskueligt, for køkkenpersonalet, at 
holde styr på, hvilke gæster der har betalt for maden og hvilke der 
ikke har. En mulig løsning kunne være: At gæsterne betaler for en 
madbillet (eller lign.), forud for arrangementet, og aflevere denne til 
køkkenpersonalet imod modtagelse af en tallerken. 

Ad 5: Hans Jørgen fremlagde økonomien for perioden. Regnskabet blev 
efterfølgende godendt, uden nogen bemærkninger 

Ad 6: Generalforsamling: 6. Februar 2018 Kl. 19.00  

 Opslag kommer i klubhuset, inde for den nærmeste fremtid. 
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Ad 7: Rallyudvalget har fremsendt nogle ønsker til bestyrelsen, i form at 
nogle rekvisitter til gennemførelse af træning såvel som stævner. 
Rallyudvalget har indhentede tilbud og fremlagt disse overfor 
bestyrelsen. Bestyrelsen har godkendt størstedelen af ønskerne. 

Ad 8:  Til ”Bordet rundt” skiftedes bestyrelsesmedlemmerne til at 
fremlægge punkter/forslag til aktioner/forbedringer: 

Sponsorudvalget Der er blevet spurgt om der vil være rally til 
Herning Open. Bestyrelsen er 
imødekommende overfor ideen, men retter 
henvendelsen til rallyudvalget, der skal 
igangsætte projektet. 

Hans Jørgen Der er gentagende gange været udfordringer 
med at enkelte medlemmer ikke har betalt 
deres medlemskab til tiden. Der opfordres fra 
bestyrelsens side til at dette bliver ændret.  

 Et forslag om at søge tilskud fra Nordea-
fonden, til projekter som bl.a. nyt lys på banen 

 Der vil i den nærmeste fremtid blive mulighed 
for at købe merchandise i klubben, som bl.a. 
”her vogter jeg” - skilte. 

Eigil Der er forespørgsels om hvalpetræning kunne 
flyttes til lørdag eftermiddag i vinterperioden. 
Bestyrelsen ser positivt på dette og der bliver 
iværksat en undersøgelse på 
eftertragteligheden af dette. 

Britta Der er begyndt at blive glat og mudret ved 
skjulene. Det forværrende sand som er lagt 
ud for at absorbere vandet, har gjort det 
vanskeligere at udføre hundearbejde 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der skal  
derfor bruges bark ved skjulene.  
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Der bliver indhentet tilbud, som fremlægges 
for, og godkendes af, bestyrelsen. 

 Britta er blevet udvalgt som formand for 
kredsudvalget, som ligger under 
brugshundeudvalget, og har til opgave at 
finde nye tiltag til at forøge medlemskaberne i 
de enkelte kredse. 

Ad 9: Der blev besluttet at næste bestyrelsesmøde skal afholdes d. 18. 
Januar 2018 kl. 19.00 på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen. 

 

Referat: Daniel Weidick-Kristensen 

 


