
           

Referat bestyrelsesmøde    

Onsdag 22. september kl 19.30 
 
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 F  har fået et spørgsmål om evt. 
tilskud til vores C hundeføreres deltagelse 
i et kredskursus ”C-Hundedag”.  
Umiddelbart var der ikke stemning for 
tilskud til hundeførere MEN, hvis kurset 
arrangeres her og vi holdt vores egen C 
hundedag (evt med deltagelse fra andre 
klubber) vil klubben gerne bidrage.  
Helle F ser på sagen. 
Der er anmodet om at vi anviser et areal 
hvor en af vores medlemmer gerne vil 
træne pull. Bestyrelsen henviser 
medlemmet til bane 2, men vil ikke lave en 
permanent afgrænsning til træning, da der 
ikke ikke nogen officiel træning af Pull i 
klubben.  

Helle F  

    

Se bankkontoudtog Set og godkendt.  Kasserer  

Opfølgning fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Der arbejdes fortsat på at finde nogle 
passende hjul til vogne.  
Ellers intet. 

Ole B  

COVID-19 I lyset af at alle restriktioner er ophævet, 
så droppes dette punkt som fast på 
dagsordenen. Vi fastholder sprit og 
opfordrer til generel høj hygiejne og 
ryddelighed i Klubhuset. 
 

  



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

Evaluering af arbejdsdag 
mht planlægning og 
afvikling 

Bestyrelsen blev enig om en mere planlagt 
håndtering af de praktiske opgaver til 
næste arbejdsdag. Hvem er i køkkenet, 
hvem sender indbydelse ud, husk at 
offentliggøre en oversigt over opgaver 
inden dagen, bedre plan for hvilke 
redskaber der skal bruges og evt indkøb af 
materialer, 

 
Alle i 

bestyrelsen 

 

Tilbagemelding og 
forslag fra hegnsudvalget 

Susanne fremlagde plan og budget for 
hegn mod Rude Hav vej og mod Naboer. 
Fra det nedsatte udvalg var der lagt vægt 
på vedligeholdelsesfrit hegn med lang 
levetid. Udvalget foreslog bestyrelsen at vi 
indkøber materialerne nu, og så 
planlægger opsætning til foråret 2022. 
 
Løsningen skal også forelægges vores 
naboer. 
 
Budgettet til materialer er på knap 80.000 
kr. Vi har tilsagn om et tilskud fra 
Friluftsrådet på 50.000, når hegnet er 
opsat. 
 
Bestyrelsen godkendte at indkøb kan finde 
sted i år. 
 
Der skal findes et sted at oplagre 
materialerne indtil de skal bruges.  
 
Susanne sørger for at kontakte 
Naturstyrelsen for at søge om forlængelse. 
I ansøgningen har vi anført at vi ville sætte 
hegn op i 2021. Det kan vi ikke nå, og vi 
forventer at en udskydelse er OK, da det 
er nævnt i præmisserne at man kan søge 
udsættelse. 
 
Annie kom med forslag til opbevaring. 
Dette var med på idé mødet, men ingen 
meldte sig til denne opgave. Helle F 
spørger dem der har meldt sig til hegn, om 
der er nogen, der også vil arbejde med 
opbevaring. Tilbagemelding til næste 
bestyrelsesmøde. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Susanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udvalg 
 
 
Susanne 
 
 
 
 
 
 
Helle F 
 

 

Trænertøj, nyt og brugt Principielt vil bestyrelsen gerne, at 
trænertøj, der er givet af klubben ikke 
sælges, men går tilbage til klubben og 

 
 
 

 



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

andre ”værdigt trængende” trænere, hvis 
det blot er blevet for stort/lille eller ikke 
bruges.  
Annie skaffer en garderobestang, hvor 
tøjet kan hænges.  
Helle F foreslog en generel brugtbørs, hvor 
andet hundetøj kan sælges. Ingen 
konklusion, men Helle F har teten. 
 
Vedrørende nyt trænertøj til uddeling i 
klubben, så er der mange ideer til hvad og 
hvordan. Dette tages som punkt på næste 
møde. 
 

 
 
 

Annie 
 

tavle m træningstider 
skal udfyldes. 
 

Tavlen skal opdateres af de enkelte 
grenes koordinatorer og 
hvalpekoordinator, så vores træningstider 
kan ses af alle. 

Helle F  

    

Landsmøde Helle S orienterede kort fra landmødet, 
hvor man vedtog rullende kontingent. Vi 
skal finde ud af hvordan det påvirker 
kontingentopkrævningen til Odder dch. 
Helle S og Annie ser på sagen 

Helle S og 
Annie 

 

evt Helle F indkalder til samlet fysisk 
trænermøde for alle trænere. Det er længe 
siden vi har været samlet. 

Helle F  

 Virborg kursus. Annie har 4 deltagere fra 
Odder, men kender kun til de 3. 
Opkrævning fra klubmodul indeholder ikke 
navn. (den 4. er efterfølgende identificeret 
og det er OK) 

   

 Ole Bak har forespørgsel om at få lagt 
fliser ved ind/udgang til skuret, så det er 
lettere at trække vognene. Bestyrelsen 
godkendte at arbejdet går i gang. Fliser fra 
Annie kan evt bruges. Ole har opgaven. 

Ole B  

Næste møde Onsdag den 27. oktober kl. 20   

 Punkter til næste møde: 
- Trænertøj 
 
 
Lisbeth sørger for forplejning.  

  

 


