
   

Referat af bestyrelsesmøde    

tirsdag den 20/10 2022 
Kl. 19.00 i Klubben 
 
Deltagere: Helle Svendgaard Hansen, Jan Jonasen, Annie Dybvad, Susanne Knudsen 
                  Tove Bak, Helle Fuglsang Hansen, Lisbeth V. F. Nielsen 
 
Referent: Susanne Knudsen 
 

Dagsorden Ansvarlig Deadline 

Se bankkontoudtog Set og godkendt Kasserer  

Opfølgning fra 
sidste møde 
 

• Veste med tryk (hund i arbejde) er lavet og kan 
benyttes hvor vi arbejder med hunde på 
offentlige steder. 

• Mærkater med tryk. Helle F har fået lavet 100 
stk. til påsyning. Anni gør klar til salg i klubmodul 
– salgsprisen bliver 20 kr. 

• Hegn Hegnsudvalget har besluttet at opsætning 
af det sidste stykke ud mod rude havvej på bane 
2 skal ske til foråret. 

• Rabat på tøj Susanne mangler at kontakte 
butikker om en evt rabat til Odder dch. 

   

Nyt fra 
træningskoordinator  

Helle F orienterede at holdkoordinatorerne 
indkaldes til et fælles møde den 15. november. 
Det bliver ikke indkaldt til et fælles instruktørmøde i 
dette efterår. Helle F søger og indsamler ideer til 
emner som vil kunne have interesse for alle 
grenene.  
Instruktørmappen er på trapperne, og bliver lagt 
online. 
Der er en af Rally instruktørerne der er stoppet, 
men træningen kan klares med den nuværende 
kapacitet. 

  

Nosework Anne Rompannen har pt 2 hold i gang om 
onsdagen, og vil gerne starte endnu et hold op 
efter jul om mandagen. Bestyrelsen drøftede 
hvordan en fair tilmeldingsprocedure kan laves 
(klubmodul, mail mv.) 
Det blev besluttet at holdes skal annonceres og 
tilmelding skal ske til Helle F, der så også står for 
lodtrækning, hvis der tilmeldes flere end max antal. 

  

DM2023 Kreds 3 
 

Det lader til at alle grene og niveauer nu er fordelt 
til de klubber, der har meldt sig til det. 
Vi forventer, at der kommer en udmelding fra 
Kredsen vedrørende de opgaver der mangler at 
blive besat. P vagter, forplejning, osv. 
 
Når vi får det, vil Helle S på bestyrelsens vegne  

Helle S  



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

udsende en opfordring til alle vores medlemmer, 
om at melde sig som frivillig til DM2023.  

Skur tilbygning 
 

Det er holdt et fællesmøde om ideer forslag til 
udvidelse af vores lagerkapacitet. Indkaldt af Helle 
F og Helle S. 
 
Mødet var meget konstruktivt, og der kom fokus på 
hvilke behov de enkelte grene har for materialer og 
plads.  
Annie sørger for at dokumentere notater fra mødet. 
 
Til mødet havde Ole B sammen med Gorm 
undersøgt muligheder for at bygge til i forlængelse 
af klubhuset, og Odder kommune har givet os de 
overordnede rammer for hvad der er muligt i 
forhold til afstand til skel mv. Vi kan her bygge 32 
kvadratmeter. 
 
På mødet kom der forslag om en bygning/container 
i midterarealet på ca. 50 kvadratmeter. 
(Forespørgsel hos kommunen efterfølgende afgjort 
at vi iKKE må bygge dér) 
 
Det blev besluttet, at der skal nedsættes et udvalg, 
der skal arbejde videre med de forslag der er stillet, 
så bestyrelsen får et grundlag for at tage en 
beslutning. Det skal være skitser, specificeret 
budget, tidsplan og bemandingsforslag. 
 
Helle F skriver ud til alle for at få nogen til at melde 
sig. 
 
Fliser det blev besluttet at vi skal indhente et tilbud 
på at få lagt fliser i forlængelse af klubhuset, der 
hvor vi har fået ryddet krat. Flisearbejdet 
iværksættes så snart bestyrelsen har godkendt 
budgettet til dette. Det giver god mening, da det 
ellers bare vil gro til igen. Ole B er på sagen. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Helle F/ 
Helle S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Kommunal høring 
om solcelle anlæg 

Poul Erik har ansøgt om at få opsat en solcelle 
”park” på arealet bag sit hus. Klubben har modtaget 
et høringsbrev fra kommunen. Det har vi ingen 
kommentarer til.  

   

Investeringsmøde Helle og Annie har af Dansk Bank været til et møde 
for investering i Foreninger, hvor mulighederne for 
placering af foreningers opsparing blev fremlagt.  
 
Det er ikke umiddelbart noget vi er interesseret i, 
da vi ikke vil binde foreningens penge. 

  



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

Evt    

Nyt flag Helle F foreslog at vi indkøber et nyt flag til 
permanent ophæning. Det gamle er i laser.  
Annie køber et nyt ind til foråret. 

Annie  

Startbøger I forbindelse med klubmesterskaberne er der flere 
der har brug for nye startbøger. Ikke alle var klar 
over hvordan man gør. 
 
Relevant startbog bestilles i shoppen i klubmodul. 
Annie finder frem og udfylder navn mv. og sender 
besked til den der har bestilt om hvor den 
udleveres. 
 

  

Aura 27. oktober 
 

Helle F orienterede at Aura igen har en 
ansøgningsrunde til tilskud med frist 27. oktober.  

Vi blev enige om at hvis vi kan nå at få en 
ansøgning afsted, så søger vi til krus, termokander 
og en kaffemaskine. 

  

Lys på pladsen Der har være et par tilfælde af at lyset på pladsen 
ikke er slukket. Det SKAL instruktørerne sørge for 
efter endt træning. 
 
Når det så er sagt, så er det heller ikke nemt at 
finde ud af, hvordan man gør, hvis man ikke har 
prøvet det før.  
 
Susanne og Helle F laver en lysende vejledning så 
det er tydeligt hvor lysene på banen tændes og 
slukkes.  

  

Næste møde: 
 

Tirsdag den 29. november kl. 19.00 
 
Forplejning:   ???? 

  

 


