
Referat af bestyrelsesmøde d. 21/5-22 

 

Tilstede: Kenneth, Trine, Jytte, Bo, Annika, Anja og Bianca. 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1. Nyt fra AU 

Pkt. 2. Nyt fra kassereren 

Pkt. 3. Trænermøde 

Pkt. 4. Frank benzin 

Pkt. 5. Arbejdsdag 

Pkt. 6. Afslutning 

Pkt. 7. Evt.  

Pkt. 8. Næste møde. 

 

Pkt. 1.  

Ringtræningen d. 18/5-22 var velbesøgt. Ca. 30 hunde var i ringen. Stemningen var god. Næste ringtræning 
er d. 25/5 i Kreds 4. Onsdagen efter igen d. 1/6 er det hos os i Kreds 62 igen. 

Dyrlæge aften med dyrlæge Bille Ruwald gik godt. Der var 35 der kom og havde en lærerig og god aften. 

 

Pkt. 2. 

Trine oplyste os om at der er lidt over 200.000 kr. på vores konto. Hjemmesiden er betalt for 2 år mere. 

Der var lidt uklarhed over hvem der skal dække de 60.000,00 til udbedring af fald i gulv i klubhuset. Jytte 
kan oplyse at det er kommunen der dækker dette, til gengæld ved vi ikke hvornår de vil være færdige. 

 

Pkt. 3.  

Der afholdes trænermøde søndag d. 12. Juni kl. 10.00-12.00 

 



Pkt. 4. 

Bestyrelsen blev enige om at Frank skal have et fast vederlag på 300,00 kr. om måneden til benzin for de 
ydelser han udfører. 

 

Pkt. 5.  

Arbejdsdag bliver lørdag d. 2/7 med start kl. 9.00 til morgenkaffe. Opgaver vil blive skrevet på tavlen, så 
man kan melde sig på. Nogle opgaver vil være mulige at løse løbende inden selve arbejdsdagen.  

 

Pkt. 6. 

Afslutning af træningssæson med dagsøvelse. Trænerne vil stå på poster denne dag. Annika og Trine 
koordinerer denne dag. 

 

Pkt. 7.  

Bo – mener at figuranterne mangle de rigtige remedier til at kunne figurere for hvalpene. Dette er en 
fiskestang med et plys skind for enden. Dette skulle gøre at de helt små hvalpe ikke bliver intimideret af 
figuranten. 

Jytte – har fået besked fra Kim Tornmark om at han trækker sig som suppleant i bestyrelsen. 

 

Pkt. 8. 

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 12/6 kl. 12.00-13.00 efter trænermødet. Dagsorden er: 1. Trænermøde, 2. 
Dagsøvelse. 


