
   

Referat af bestyrelsesmøde    

tirsdag den 1/12 2022 
Kl. 18,30 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 
 

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

• Lysende vejledning er lavet og sat op i klubhus og 
i skuret. Der sendes en info ud til trænerne. 

Susanne/ 
Helle F 
 

 

Nyt fra 
træningskoordinator  

Helle F orienterede at der er 2 føl (Kathrine og Mette) 
der gerne vil i gang med uddannelse.  
Lotte har været føl på agility. Uddannelsesønsker skal 
afklares. 

Helle F  

Status Skur Der er sendt en mail ud til alle medlemmer om, at man 
kan tilmelde sig skurudvalget. Det er pointeret at det 
er planlægning og ikke selve byggearbejdet.  
Der indkaldes til opstartsmøde når fristen for tilmelding 
udløber 5. december. 
 
Helle S, Annie deltager i udvalget fra bestyrelsen + 
Helle F 

Hellerne  

Generalforsamling Afholdes tirsdag den 24. januar 2023 kl 19 
 
På valg til bestyrelsen:  
Annie, der genopstiller 
Jan, der genopstiller hvis der ikke er andre, der vil 
Tove, der ikke genopstiller 
 
Suppleanter er på valg årligt. Det er Helle F og 
Lisbeth. Lisbeth har besluttet ikke at genopstille. Helle 
F afventer. 
 
Susanne laver opstillingsliste for kommende valg. 
 
Vedrørende kontingent blev det drøftet om vi skal 
hæve kontingentet for næste år. Der var enighed om, 
at vi ikke hæver kontingentet for 2024. Vi mangler pt. 
Ikke penge til store projekter og vi ønsker at fastholde 
vores medlemmer i en tid med prisstigninger på alt 
andet. 
 
I dag er kontingentet 1260 kr. pr. år heraf går 410 til 

  



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

lands og kreds. 
 
Forplejning: Susanne hører Bondes Mad. 

 Nytårskur Afholdes lørdag den 7. januar 2023 kl 14 
 
Helle S sender indbydelse ud sammen med julehilsen 
som sædvanlig. 
 
Mad: Susanne forhører hos Bondes Mad om et tilbud 
til ca 180 kr. kuvert. 
 
Dække bord: Helle F og Lisbeth 
Borpynt: Helle F 
Duge: Annie 
Slik og chips til kaffen og senere: Helle S 
Vin: Annie 
Øl/vand: Bent 
 
Hente mad: Susanne 
 
Servering og servicering: Alle   
 
 

Alle  

Aktiviteter 2023 Nytårskur   Lørdag 7. januar      

 Generalforsamling Tirsdag 24. januar     

 Arbejdsdag forår Lørdag 15. april     

 Forårskonkurrence Lørdag 23. april     

 Arbejdsdag efterår Søndag 13. august     

 Familiedag Lørdag 7. oktober   

 Klubmesterskaber og fest Lørdag 28. oktober   

 Juletur Lørdag 2. december   

Aktiviteter 2024 Nytårskur Lørdag 6. januar   

 Generalforsamling Tirsdag 23. januar   

 Info fra strategidag Vi drøftede hvordan vi kan give medlemmerne en 
tilbagemelding fra strategidagen, hvor alle de gode 
forslag fra generalforsamlingens brainstorm blev 
vendt. 
 
Det blev vedtaget at Susanne orienterer på 
Generalforsamlingen, som et punkt efter valgene. 

  

Tilskud til Pga prisstigning i halleje for Agility, har klubben i 
denne sæson givet tilskud, så egenbetalingen kunne 

  



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

Rally/Agility til Hal holdes nede.  
 
Det blev vedtaget, at vi vil holde egenbetalingen på 
250 kr. pr sæson for de medlemmer, der er nød til at 
træne i hal i vintersæsonen. Tilskud skal godkendes 
årligt i bestyrelsen. 

Ny vamepumpe  Varmepumpen i det lille rum larmer og lyder syg.  
 
I øvrigt så er begge varmepumper måske ved at nå 
sidste salgsdag mht effektivitet og energiforbrug. 
 
Det blev besluttet at få en proffesionel vurdering af 
vores varmepumpers stand og indhente et par tilbud 
på udskiftning af begge varmepumper. 

 
 
 
 
 
Susanne 

 

Eventuelt    

Hjemmeside Annie har konstateret at vores hjemmeside ikke virker 
og hvalpetilmeldinger kan ikke komme ind.  
Helle S har allerede lavet en quick fix lige efter mødet, 
og er i gang med at få styr på det der mangler i forhold 
til at få flyttet data fra gammel hjemmeside over i 
klubmodul. 

Helle S 
/Jan 

 

Bænke bonus Ved inkøb af de nye bænke har vi optjent en bonus 
hos Lomax på ca 350 kr.  
Annie indkøber nye termokander og en 2024 kalender 
for beløbet + det løse. 

Annie  

Kursus i  
Hjerteredning 

Hjerteforeningen tilbyder et kort lokalt kursus i 
hjerteredning hvis man kan stille med mindst 5 
personer.  
 
Det er en rigtig god ide, som vi gerne vil benytte os af. 
 
 

Helle F  

    

Næste møde: 
 

Tirsdag den 10. Januar 2024 kl. 19.00 
 
Forplejning:   Helle F. 

  

 


