
Referat af bestyrelsesmøde d. 26/2-22 

 

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

 

1. Nyt fra AU/BHU 

Bo, vores AU-formand, takkede for tilliden. Han er dommer/skueassistent og tidligere IGP træner i Kreds62. 
Bo står for små og store hvalpe fremadrettet. Bos planer for AU aktiviteter spænder lige fra udstilling til 
efteråret, evt. med væsenstest dagen før med tysk dommer til dyrlæge aften. 

Bo forsøger at få noget ringtræning op at køre, i samarbejde med andre kredse og evt. med mulighed for 
figurering. Der vil også blive arrangeret en udstillingsdag, hvor en udstillingsdommer vil fortælle og vise hvad 
udstilling går ud på. 

En UHP skulle også gerne afholdes i løbet af foråret 

Bo vil gerne have figuranter hos hvalpene hver 14. dag, dette aftaler Bo med figuranterne. 

 

2. Arrangementer i årets løb. 

Dato for sommerfesten kommer senere, da den oprindelige dato d. 25/6, lige efter Sankt Hans, er opgivet. 
Det er Preben og John der har sagt ja til at stå for sommerfesten. Det er også dem der finder ny dato. 

Poul Lund har spurgt om han kunne låne arealer til Feltsøg prøve og det vil blive d. 11/9-22. 

Trænerkursus for trænere og føl. Der er ikke fastsat dato eller undervisere endnu. 

Feltsøg kursus d. 13/3-22 er fuldt besat. 

Mix match vil blive afholdt d. 4/9-22 med Pelle Lundquist som eksteriør dommer. 

Kreds banko bliver i år den næst sidste lørdag i november. Dvs. d. 19/11-22. 

Kredsmesterskab vil blive afholdt d. 12/11-22. 

 

3. Kredsens økonomi. 

Den har ikke ændret sig synderligt siden generalforsamlingen. Frank har fået sin erkendtlighed og Trine har 
styr på andre, kommende udgifter. 

 

4. Bordet rundt. 



Anja har et forslag til undervisere til trænerkurset. De har ”god familiehund – glad sportshund”. Anja vil 
undersøge hvor meget de koster og hvornår de evt. kan. 

Trine spørger til træner/udvalgs brunch. Der er stemning for at vi finder en dag til dette. 

Annika spørger om de jordvolde der er ved parkeringen forsvinder. Jytte siger at det gør de ikke, men at 
materialepladsen vil være åben for os når vi skal afholde arrangementer. 

Annika informerer om at Susanne har overdraget hjemmesiden til hende. Annika er nu webmaster for 
hjemmesiden og synes at der skal tages nye billeder af bestyrelsen til hjemmesiden. Dette vil blive gjort i 
løbet af foråret. 

Bo siger at han har mulighed for at få en tysk træner til Kredsen, han skal bare have dækket benzin, kost og 
logi. 

 

5. Eventuelt. 

Næste bestyrelsesmøde er lørdag d. 9/4-22 kl. 11.30 


