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Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. juni kl. 19.00 hos Hans Jørgen, på 

Enggårdvej 11 med følgende dagsorden 

1. Velkomst ved formanden 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24. april 2018 

3. Økonomi v/Hans Jørgen 

4. Herning Open - 2018 samt 100 - 50 års jubilæum 

5. Kontingent 2019 

6. Banerne 

7. Bordet rundt 

8. Nyt møde 

Afbud Kirsten og Daniel. 

A1) Velkomst ved formanden 

A2) Referat godkendt fra mødet den 24. april 2018 

A3) Økonomi v/Hans Jørgen. 

      Økonomien er udfordret i forhold til sidste års regnskab på nuværende 

tidspunkt, hvilket skyldes mindre indtjening samt nogle vedligeholdelses udgifter. 

Vi kan konstatere at kredsens daglige drift overstiger indtægterne og økonomien er 

afhængig af der afholdelses arrangementer. Bestyrelsen arbejde pt. på finde 

vægsponsorer. ALLE kredsens medlemmer kan være med til at støtte og finde 

vægsponsorer. Kontakt Hans Jørgen for mere info. 

 

A4) Herning Open. 

Navnet bliver ABC Hundeudstyr Herning Open 2018. I forbindelse med Herning 

Open vil Kredsens 50 års jubilæum blive fejret ved at der er fri bar i 2 timer under 

spisning lørdag aften, samt Schæferhundeklubben for Danmark 100 års jubilæum 

vil blive fejret lørdag fra ca. 11.30 - 12.30 hvor der serveres pølse m.brød og 1 

øl/vand.  

 

A5) Kontingent 2019. 

En drøftelse af et træningsgebyr stigning i 2019. Da vores daglige drift ikke står mål 

med de faktiske udgifter i forhold til at drive kredsen med de faktuelle udgifter. 

Punktet er udsat til første møde efter sommerferien, hvor den endelige beslutning 

tages. 
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A6) Banerne. 

Den ”gamle bane” er blevet prikket og det er sket i samråd med Lars fra Herning 

kommune, da vi har haft en snak omkring de udfordringer vi har på den ”gamle 

bane” med vand især i vinterhalvåret. Vi vil undersøge, hvad det vil koste at finde 

nuværende dræn, samt hvad det vil koste at få lavet nye dræn.  

Vi er også blevet anbefalet at prikke den nye bane, hvilket kan blive aktuel til næste 

år.  

 

A7) Bordet rundt. 

Hans Jørgen: Har haft kontakt til ejer at de to område, hvor vi i dag parkere og 

lufter vores hunde. Ejeren har sendt os en mail, hvor han bekræfter at vi må gøre 

brug af disse områder og at vi må have campingvogne m.m. ved arrangementer. 

 

Britta: Jeg og Vibeke har haft et møde med Grønt.dk angående klage der er sendt 

til kommunen vedrørende de lugt og flue gener vi oplever i forhold til hans 

virksomhed. Han var meget uforstående over at der var klaget over hans 

virksomhed og var ikke interesseret i en løsning på vores problem, han konstateret 

at han ikke oplevede disse gener ved sit besøg. Der vil blive arbejdet videre med 

sagen, da vi er meget bekymret for disse gener vil være tilstede når vi skal afholde 

arrangementer i kredsen.  

Trænersituation efter sommerferien. Thea har ønsket en pause fra sin trænerpost 

det næste ½ år. Hvalpeholdet er pt. kun et lille hold derfor vil Eigil hjælpe Tomas 

med hvalpeholdet. Familiehundeholdet vil i denne periode trænes af Britta. Heidi og 

Mark er stadigvæk træner på deres lydigheds/rallyhold.  

 

Næste møde:  

Onsdag 4. juli 2018 kl. 19.00 hos Hans Jørgen.         

     

 

 

 

 


