
Referat af bestyrelsesmøde d. 27.  August 2022 

 

Dagsorden 

1. Nyt fra AU 
2. Mix Match 
3. Kredsmesterskab 
4. Kursus 
5. Lydighed og spor 
6. Evt. 

  

Tilstede: Jytte, Trine, Anja, Kenneth, Pia, Bo og Annika  

Pkt. 1. 

Bestyrelsen blev præsenteret for medlem af AU, Pia Agard. 

Bo kunne fortælle at samarbejdet med Kreds4 omkring ringtræning har været rigtigt fint. 7 gange i Kreds62 
blev det til, da Kreds4’s træningsbane bliver brugt ved Roskilde festivalen. Alle gange en flot tilslutning af 
hunde. 

Bo vil prøve at lave ringtræning om lørdagen, for at se om der er tilslutning til dette. Melder dato ud for 
start. 

Kursus tilbud fra Henning Karlsen, med alt der vedrører udstilling, deriblandt pelspleje. 

Bo vil undersøge muligheden for et skue til foråret med tysk dommer og tysk væsenstest. 

Bo efterlyser tilmeldinger og/eller tilkendegivelser til deltagelse i UHP. 

 

Pkt. 2. 

Der er pt. 6 tilmeldte, primært hvalpe. Der bliver genopslået på egen Facebook side i denne uge og ca. 14 
dage før sidste tilmeldingsfrist på hovedklubbens Facebook side. Invitationen vil også blive lagt  på 
hjemmesiden. 

Anja, Trine og Annika laver ruten. Bestyrelsen sørger for poster, dette aftales på et separat møde.  

Grillmester Kim har et ønske om fast spisetid, eks. Kl. 11-13 

Der laves møde for postbestyrerne, så der ikke er tvivl om hvordan de skal gribe det an. Dato kommer 
senere. 



Der blev spurgt om man kunne have sponsorer til Mix Match. Der vil så kun være reklame i Kredsen, da der 
ikke er plads på pointsedlerne. 

Pkt. 3. 

Kredsmesterskab afholdes d. 12. November 2022,  Bent Andersen vil bliver spurgt om han har tid og lyst. 

Der vil ikke være færdselsprøver den dag og Kreds62 medlemmer har fortrinsret til prøverne. 

 

Pkt. 4. 

Jytte syntes det kunne være en god ide’ med et B og C kursus med Martin Knudsen. Det var bestyrelsen 
enig med Jytte i, så hun undersøger pris og hvornår det kan lade sig gøre. 

Kursus til figuranterne var også på tale. Der er to der kan spørges om de vil afholde et sådant. 

 

Pkt. 5. 

Det er lang tid siden vi har haft et sporkursus i Kredsen, så Jytte vil finde en instruktør og høre om pris og 
tidspunkt. 

 

Pkt. 6.  

Anja og Trine tager til ”God familie hund – Glad sportshund” og deltager i kursus hos dem med henblik på 
vidensdeling efterfølgende. De vælger selv dato for dette. 

Kenneth nævner at vi skal have kigget træningsredskaber igennem, bla. A-spring på lille bane. Der er også 
mange tidsler på hvalpebanen. Trine vil købe ”mælkebøttefjerner”, der kan klare tidslerne og Bo og 
Kenneth vil kigge på de løse dele på redskaberne. 

Trine melder at det var en flot tilslutning ved indskrivning. 

Pia ønsker en kollage med billeder og titler på bestyrelse og trænere, der kan hænge i klubhuset.  

Annika spørger til udvalgsmiddag, hvor Jytte svarer at den vil blive holdt i Januar inden 
generalforsamlingen. 

 

 

 


