
        

Referat af bestyrelsesmøde    

tirsdag den 15/3 2022 
Kl. 19.00 i Klubben 
 
 
Møde i Klubben: Helle Svendgaard Hansen, Jan Jonasen, Annie Dybvad, Susanne Knudsen           
Tove Bak, Helle Fulgsang Hansen Lisbeth V. F. Nielsen 
 
 
Referent: Susanne Knudsen 
 

Dagsorden Ansvarlig Deadline 

Se bankkontoudtog Set og godkendt Kasserer  

Opfølgning fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Intet   

Mail fra Poul Erik om vejen 
 
 

I forbindelse med forslag af udstykning af 3 
sommerhusgrunde ved indkørslen til vores 
arealer og ved hvalpegård har PE sendt 
mail til os om at få flyttet/lukket 
tilkørselsvejen som vi benytter i dag. Vi har 
ikke snakket med ham om det før, da selve 
udstykningen har haft lange udsigter ifht 
kommunalplan. Nu er der ved at ske noget, 
og PE har bedt om et møde.  
Vi kan selvfølgelig benytte den lange 
grusvej som tilkørsel, men vi har nogle 
spørgsmål og forbehold, som vi skal have 
afklaret. 
Vejen er privat fællesvej, og kan som 
sådan ikke nedlægges af 1 lodsejer. 
Hvis vejen lukkes, hvad så med vores 
adresse, renovation, el mv. 
 
Annie og Susanne aftaler en snak med PE 
om hvad der er tænkt. Det bliver den 22. 
marts kl 16.30 
 
Efterfølgende er vi af Odder Kommune 
blevet inviteret til en markvandring den 30. 
marts kl. 15 for at se på 
udstykningsplanerne. Her håber vi at kunne 
få afklaret vores spørgsmål og finde ud af 
hvordan vi står i sagen. 
Annie og Susanne deltager. 

Annie/Susanne  

Indkøb af spejle 
  
 

Tove er i gang med at se på muligheder 
med spejle – der skal lige spørges på 
holdene hvad det er der ønskes. Ellers er 
der OK til indkøb af spejlfolie. 

Tove/Helle F  



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

Kredsrådsmøde d 14/3 – 
info derfra 
 

Jan orienterede fra kredsrådsmødet:  
 
Væsentligt punkt fra mødet er at der ikke er 
nogen enkeltklub i kreds 3, der magter at 
stå for afvikling af DM i 2023. En væsentlig 
hurdle er at der skal bruges enormt meget 
areal til afvikling af lydighed, sporhunde og 
IPO konkurrencer – både mark arealer og 
skov. Derudover skal der skaffes mange 
frivillige hjælpere overnatning til et stort 
antal HB medlemmer og dommere.  
 
En repræsentant fra Vejle vil undersøge om 
der i deres område kan findes arealer. 
 
Det har givet anledning til at man drøfter 
om DM er blevet for stort og for krævende 
en opgave for enkeltklubber, og om det 
enten skal deles op eller det skal være op 
til landsledelsen at stå for planlægningen til 
aflastning for de lokale foreninger. 

  

 
Landsmødet  
 
 

Der er ikke nogen emner til afstemning som 
skal drøftes i bestyrelsen. 
Jan deltager på vores vegne. 

  

Nytårskuren – endelig 
planlægning 
 
 

Der forventes at komme ca. 25 til kuren. 
Madbudget er ca 150 kr pr kuvert + det 
løse. 
 
Det er bestyrelsen der er vært, så opgaver 
blev drøftet og indledende fordelt, så vi på 
dagen er klar over hvem der gør hvad. 
 
Annie laver en oversigt, hvor vi kan skrive 
os på. Ligger nu i klubmodul. 
 
Helle S sender en reminder ud om at sidste 
frist er 1. april. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helle S 

 

Arbejdsdagen - planlægning 
 
 

Annie udsender indbydelse via klubmodul. 
 
Start kl 9 og slut med grill kl 13 
 
Opgaver blev drøftet og kommer på 
indbydelsen.  

• Hegn – resten af kvas stolper + start på 
rionethegn (hegnsudvalget gør det) 

• Nedskæring af grene 

  



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

• Hente muld og jævne i huller i banen 

• Rengøring af lamper i klubhus 

• Oprydning i skur 

• Vinduespudsning 
 
Tove Bak meldte Ole Bak som frivillig til at 

tage sig af køkkenet.       

Evt Forårskonkurrence planlagt til april bliver 
uden lydighed. Der er i forvejen planlagt 
flere arrangementer for vores C hunde. 

  

 Agiility har brug for nye spring som er 
lettere og mere tidsvarende. De gamle kan 
sælges og de nye koster 600 kr pr stk og 
der skal bruges 16. OK til udgiften. 

Annie  

 For at få et billede af hvad der er plads til af 
skur/container som ekstra 
redskabsopbevaring skal buskadset 
ryddes. Der indhentes tilbuds fra Martin 
(der har buskryddet for os før). 

Susanne  

Næste møde: Strategidag den 3. april kl. 14 
 
Skal vi have forplejning? Vi har drøftet at 
slutte med lidt mad – vil vi stadig det?  
 
Hvis ja hvad og hvem sørger for det? 
 

  





 


