
Referat af bestyrelsesmøde d. 27/3-21 

 

Tilstede: Sven, Bianca, Anja, Kim, Charlotte, Jytte, Trine og Annika 

 

1. Dato for Generalforsamling. 

Der vil blive holdt generalforsamling søndag d. 2. Maj 2021 kl. 11.00 

 

2. Dato for indvielse af ny terrasse. 

Den nye terrasse vil blive indviet lørdag d. 17/4-21 med morgenbrød kl. 10.00 

 

3. BHU formand. 

Vores BHU formand har desværre trukket sig. Der vil kigges efter en ny, men da det er så tæt på 
generalforsamlingen, bliver der taget en endelig beslutning derefter. 

 

4. Arrangementer i år. 

Da tiden er lidt usikker i øjeblikket er det svært at planlægge arrangementer. En dagsøvelse for kredsens 
medlemmer vil dog ikke være helt urealistisk, men afhængig af regeringens åbning af samfundet. 

Mix Match holdt med tidsintervaller for de forskellige aldersgrupper var på tale, men kræver at vi kan få 
frivillige til at stå en hel dag på poster. 

 

5. Kurser. 

Der vil blive afholdt et grundlæggende C-kursus (forsvarsarbejdet) med vægt på det teoretiske af Kim 
Tornmark. Varighed 2 timer. Kim vil vende tilbage med en dato. 

Spor kursus med Tanja vil blive afholdt, Jytte aftaler dato for dette med Tanja. (Det er blevet d. 18/4-21) 

Nosework kursus var også på tale. Det vil være et introduktionskursus til Nosework. Instruktør ? 

 

6. Kredsens økonomi. 

Kredsen har en god økonomi, trods flere investeringer og manglende indtægt fra køkkenet. 

Der er et ønske om indkøb af 3 terrassevarmere til den nye terrasse. 

 

7. Flittige Frivillige. 



Byggere/hjælpere af etablering af den nye terrasse vil modtage en anerkendelse. 

 

8. Bordet rundt. 

Der var ikke rigtig nogen der havde noget, foruden Jytte, der meddelte at hun stopper i køkkenet og med 
indkøb til dette. Der skal derfor findes en løsning på dette. Der er en ide´ om en turnus ordning med 5-6 
personer, der kan bemande køkkenet lørdag morgen for salg af kaffe, øl og vand. Men som situationen er 
pt. Er det ikke muligt med salg fra køkkenet. 

 

9. Evt.  

Der skal laves noget information til nye hundeførere/ejere, så de kan blive bedre klædt på. Det drejer sig 
både om de forkortelser der bliver brugt og mere lavpraktisk med hvad skal jeg bruge til min hvalp/hund. 

Trine, Anja og Annika vil gerne stå for dette. Det skal sættes på Facebook siden og hjemmesiden og evt. 
som en flyer der kan udleveres til nye hundeførere. 

 


