
Referat af bestyrelsesmøde d. 14/8-21 

 

Dagsorden. 

1. Aktivitetsudvalget 
2. Mix Match 
3. Figuranter 
4. Kurser 
5. Evt. 

Tilstede: Charlotte, Bianca, Jytte, Anja og Annika. 

 

1. Aktivitetsudvalget.   

Aktiveringsudvalget er blevet nedlagt og i stedet har vi besluttet at Charlotte Wissing, både er AU og BHU 
formand. 

 

2. Mix Match. 

 Vi afholder Mix Match d. 9/10-21. Der skal findes en udstillingsdommer og frivillige til 10 poster. 

Der vil blive sendt indbydelser ud, med opfordring til fælles tilmelding pr. Kreds. Dog ikke et krav. 

Betaling ved tilmelding. Tilmeldingsfristen er sat til d. 2/10-21.Jytte finder udstillingsdommer, vil spørge 
Pelle. Bestyrelsen og AU/BHU vil finde frivillige til posterne. Tilmeldingsfristen er sat til d. 2/10-21. 

 

3. Figuranter.  

Vi mangler indlæringsfiguranter. BHU stikker en finger i jorden og prøver at finde en løsning. 

 

4. Kurser. 

 Trine har snakket med Lise fra SOR hundeskole om foredrag og følgende blev foreslået. 

”God ejer – god hund” og ”succes med indlæring”. De ville blive holdt d. 21/9 og d. 28/9. 

Det blev besluttet at afholde disse kurser med en deltager betaling på 100,00 kr. pr. foredrag. Dette 
inkluderer kaffe og kage. 

Charlotte foreslog et kursus for trænerne. Hun har en i tankerne til dette. Charlotte vil undersøge dato, 
deltagerantal og pris. 



 

5. Eventuelt.  

Charlotte har samlet hundeefterladenskaber op på den lille bane. Der vil komme opslag på Facebook siden, 
da det kun er egne medlemmer der har adgang til denne bane. 

Vi mangler en pladsmand, der kan slå græs i ”kravlegården” og anden oprydning/vedligehold på banen. Der 
vil blive lavet et opslag hvor vi søger en pladsmand. 

Jytte vil gerne at vi starter med at sælge morgenbrød til de morgenfriske. Det begynder allerede lørdag d. 
21/8. 

Anja spørger til julebanko. Det bliver besluttet at vi genoptager denne tradition med lidt julefrokost inden 
julebanko. Det er d. 1. onsdag i december, som er d. 1/12-21. Annika undersøger med mad. Pris 100,00kr. 
Mulighed for tilmelding kommer senere. 


