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Referat af bestyrelsesmøde    

onsdag den 27.10.21 kl 20.00 
 
Møde i Klubben: Helle Svendgaard Hansen, Jan Jonasen, Annie Dybvad, Susanne Knudsen           
Tove Bak, Helle Fuglsang, Lisbeth V.F. Nielsen, Per Boesen 
 
Referent: Susanne Knudsen 
 
 

Dagsorden Ansvarlig Deadline 

Nyt fra 
Træningskoordinator 

Helle indkalder til Fælles trænermøde den 23. 
november  

Helle F  

    

Se bankkontoudtog Set og godkendt Kasserer  

Opfølgning fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Der er givet GO til at lægge fliser foran skuret. Ole 
B kan indkøbe det der er brug for og igangsætte 
når han er klar. 
 
Der er behov for en ekstra trillebør til brug for 
Agilitys baneopsætning i hal. Den kan indkøbes. 
 

Annie  

Konkurrencekalender Kreds 3 har fastlagte konkurrencekalender og 
startgebyrer for 2022.  
 
Konkurrencekalender for hele kredsen er vedlagt 
referatet. 
 
Odder har konkurrencer:  
 
8. maj Lydighed kredskonk. A, B og C 
21. maj Rally Landskonk. 
11. juni Agility Landskonk 
21. aug. Lydighed Lands A, B, C 
 
Samlet oversigt for gebyrer er vedlagt som bilag til 
referat. 
 
Følgende er relevante for os: 

Info 
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Nyt fra hegnsudvalget Der er nu bestilt materialer, både til kvashegn og 
det faste hegn. 
 
Vi har fået udsættelse på opsætning til august 
2022. 
 
Kvashegn forventes opsat i indeværende år, resten 
skal planlægges til foråret. 
 

Susanne  

Trænertøj, nyt og brugt  Blev drøftet igen, men der er ingen beslutninger 
endnu. 
 

  

Sponsoraftale ABC 
hundefoder 
 

Aftalen indbærer ikke noget arbejde fra vores side, 
og giver 5% rabat retur til klubben. 
OK til det. 
 
I øvrigt skal der opsættes en liste på hjemmesiden 
over de steder hvor vores medlemmer kan få rabat 
og hvad den omfatter. Land og fritid, Hundefoder, 
Agri, Jagt og Fiskeri. 

Helle S  

evt    

Uglekasser  Naturfredningsforeningen tilbyder opsætnig af 
Uglekasser. Helle undersøger om og hvordan vi 
kan få nogle til klubben .  

Helle  

Ejendomsskat Vi har tidligere forsøgt at få fritagelse for 
ejendomsskat på vores jord, på lige fod med andre 
sportsforeninger. 
Vi har fået afslag fra kommunen med 
begrundelsen at vi ikke er en konkurrenceklub. Det 
sidste er selvsagt en misforståelse.  
Vi har fået et medlem i klubben, der også stiller op 
til byrådet i Odder. Han vil forsøge at tale vores 
sag.  
Det bliver interessant at følge og vi er selvfølgelig 
klart til at fodre ham med informationer. Han vil 
måske filme til klubmesterskaberne for at vise 
vores konkurrencer. 

  

Foreningsudviklings-
kursus 

Kreds 3 afholdes 6 -7 nov. Helle S og Susanne 
deltager fra bestyrelsen. 

  

Nytårskur Er planlagt til 8. januar. Bestyrelsen står for 
arrangementet, og vi skal i gang med at finde ud af 
hvor vi får mad fra.  
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Tages op på næste møde. 

Drejebogsmøde 13. november kl 10.   

Næste møde Flyttes fra den 2. december til den  
7. december kl 19. 
 
Hvem bringer forplejning?? 

  

 


