
Referat af bestyrelsesmøde d. 22/5-21.  

 

 

1. Kredsens økonomi. 

Økonomien er god, regnskab fra Generalforsamlingen er klar. 

 

2. BHU –AU 

Vi søger efter en BHU formand, men indtil der findes en, blev det besluttet at der oprettes et 
Aktivitetsudvalg med Charlotte Wissing som formand. Dette udvalg skal varetage prøver og skuer. 

 

3. Køkkenet fremover. 

Der bliver nedsat et køkkenudvalg med Jytte Jensen som formand. Hun vil varetage indkøb af drikkevarer 
og andet til køkkenet. Trænere vil få adgang til køkkenet, så de kan sælge øl og vand, samt kaffe. 

Vi søger nogle hjælpere der har mulighed for at stå i køkkenet lørdag formiddag og som kan hjælpe med 
forplejning i forbindelse med kurser der afholdes i Kredsen.  

 

4. Kurser. 

Følgende kurser der bliver udbudt af hovedklubben, som kredsens medlemmer opfordres til at deltage i, vil 
blive betalt af kredsen når de er gennemført. 

- Sporlægger kursus 
- Prøveleder kursus 

Derudover vil der blive afholdt et introkursus (teori) i C, forsvarsarbejdet, i juni måned v. Kim Tornmark. Der 
vil komme et opslag om dette i starten af juni. 

Vi vil også prøve at få en dommer ud, der kan fortælle hvordan og hvad der bliver bedømt på, til en prøve. 

I samarbejde med Rudi, vil der findes en aften med teori om hunden. Henvendt til alle, men specielt 
hvalpeejerne. 

 

5. Dagsøvelse. 

Der vil blive holdt dagsøvelse for kredsens medlemmer 1ørdag d. 10/7-21. I den anledning søger vi 10 
personer der vil stå på en post denne dag og være med til at gøre det til en sjov dag for vores hundeførere. 

Tilmelding kommer senere med opslag i Kredsen. 

 

6. Arbejdsdag. 



Der er arbejdsdag lørdag d. 5/6-21, opgaver vil blive fordelt på dagen. Opgaver der ikke nås på dagen, løses 
løbende, så der må gerne bydes ind, hvis man er forhindret d. 5/6. 

 

7. Pladsmand. 

Vi har pt. Ingen pladsmand, men Kim Tornmark vil gerne være tovholder i forhold til opgaver der skal løses. 

 

8. Sommerfest. 

Lørdag d. 21/8-21 vil der blive afholdt sommerfest i Kredsen. Anja Frimurer står som ansvarlig, men byd 
gerne ind hvis der er nogen der vil hjælpe til.  

Invitation med klokkeslæt og andre praktiske informationer vil kommer senere. 

 

9. Evt. 

Kim Tornmark stopper som træner efter sommerferien og bad os som bestyrelse tænke over hvilke hold og 
hvor mange hold der laves. Og hvilke målgrupper vi vil ligge vægt på fremover. 

 

 


