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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 4. juli kl. 19.00 hos Hans Jørgen, på 

Enggårdvej 11 med følgende dagsorden. 

1. Velkomst ved formanden 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12-06-2018. 

3. Økonomi v/Hans Jørgen 

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

5. Bordet rundt 

6. Nyt møde 

 

Afbud Daniel. 

A1) Velkomst ved formanden 

A2) Referat godkendt fra mødet den 12. juni 2018 

A3) Økonomi v/Hans Jørgen.  

Økonomien er ca. på samme niveau som forrige år på denne her tidspunkt. 

       

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.  

Deltager antal er lavere end sidste år og vi forventer at afholde både Begynder B 

og IPO konkurrence på sammen bane. Hvilket jo kan ændre sig hvis der kommer 

mange tilmeldinger. Der overvejes at fravælge den ene dommer, hvis der ikke 

kommer flere tilmeldinger.  

Telt op på søndag kl. 14 og Ryan kommer onsdag formiddag kl. 10.  

Vi vil afprøve om begge telt skal være nede på banen, for at samle folk lidt mere. 

Angående fluer i området. Der vil blive indkøbt nogle flue net.  

Der drøftes hvilke skilte vi har behov for, disse laver Hans Jørgen. 

Der kommer T-shirts til alle hjælper, der er bestilt nogle ekstra da vi tidligere har 

oplevet at der mangles, da vi på nuværende tidspunkt ikke kender den endelige 

antal hjælper. 



 
  06-08-2018 

Schæferhundeklubben Kreds 14, Herning, Lollandsvej 8, 7400 Herning 2 
 

Fadølsanlæg og musik kommer torsdag aften og vi kan evt. låne hans trailer til at 

have det i.  

Pga. afbrændingsforbud skal der undersøges om vi må have gasgrill og hvad det 

kræver af sikkerhed hvis vi må (Hans Jørgen undersøger dette)  

 

A5) Bordet rundet. 

Når man søger på hvalpetræning på Google, kommer kreds 14 ikke frem, Hans 

Jørgen vil undersøge om der er noget vi kan gøre. 

 

Menu til Herning Open, der aftales at vi køre med samme menu som tidligere 

fredag og lørdag aften. Kan evt. byttes rundt i tilfælde af for få deltager. Kan afvente 

at give Allan besked til mandag formiddag med antal spisende til pattegris.  

 

Nose Work kursus i kredsen bliver den 16. september 2018. 

 

Parthøring angående Grønt.dk og vi vil sende en bekræftelse på at vi stadigvæk 

oplevere problemer med de gener fra stedet som lugtgener og små fluer som er 

overalt. 

 

Vi har modtaget en mail fra et af vores medlemmer som omhandler en oplevelse 

vedkommende har haft. Bestyrelsen har drøftede og taget det til efterretning aa de 

involvere parter har haft en god snak. Vil bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke 

gøre noget.  

 

Pga. Thea holder pause med sit trænerpost, kommer vi til at mangle en 

ressourceperson til at tage imod nye medlemmer. Hvis der er en som kunne tænke 

sig denne opgave, så man vedkommen gerne henvender sig til en fra bestyrelsen. 

 

 

A6) næste møde 28. august 2018 kl. 19.00 hos Hans Jørgen. 

 

 

 


