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Referat af bestyrelsesmøde    

onsdag den 7.12.21 kl 19.00 
 
Møde i Klubben: Helle Svendgaard Hansen, Jan Jonasen, Annie Dybvad, Susanne Knudsen           
Tove Bak, Per Boesen 
 
Fraværende: Helle Fuglsang, Lisbeth V.F. Nielsen 
 
Referent: Susanne Knudsen 
 
 

Dagsorden Ansvarlig Deadline 

Nyt fra 
Træningskoordinator 

 Kursus m tema forstyrrelser udbudt i kreds 3, var 
hurtigt fuldt booket. Susanne er med uden hund og 
Annie er også tilmeldt. Annies plads kan måske 
overdrages til en anden fra klubben. 
Karin er tilmeldt Rally kursus som også er sendt til 
Tina Kvist. 
Vedr C dage planlagt til foråret, så koordineres 
tilmeldingerne fra vores egne med Tina Lund 
Der holdes koordineresmøde vedr hvalpehold 
onsdag d 8, hvor Helle F deltager.  

Helle F  

    

Se bankkontoudtog Set og godkendt Kasserer  

Opfølgning fra sidste 
bestyrelsesmøde 

 Ingen 
Helle S finder ud af hvorfor link til klubmodul fra 
hjemmeside ikke virker. 
 

   

Generalforsamling 
Hvem er på valg 

Her menes i bestyrelse ikke udvalg. 
 
Helle S er på valg som formand (og genopstiller) 
 
Susanne K er på valg som bestyrelsesmedlem (og 
genopstiller) 
 
Per B og Lisbeth er på valg som suppleanter.  
 
Genopstilling ? 
 
Afvikling af generelforsamlingen 2022 planlægges 
på næste bestyrelsesmøde.  

   

 Rullende kontingent 
Skal vi have 
vedtægtsændringer? 

Da vi endnu ikke har fået klare retningslinier fra 
Dch danmark, kan vi ikke tage stilling til hvordan vi 
vil løse det hos os. Så vi må afvente. 
Ud fra det, der er meldt ud nu, så ser det ikke ud til 
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at det kræver vedtægtsændringer, men vi må 
vente og se. 
 

Akustikplader i 
klubhuset 

Alle er enige om at akustikken ikke er god når vi 
har større forsamlinger i klubhuset, og bestyrelsen 
er indstillet på at der skal investeres i en løsning. 
 
Til Nytårskuren vil vi afprøve ophængning af bløde 
materialer for at se om det hjælper.  
 
Vi skal undersøge løsningsmuligheder, gerne med 
hjælp fra kloge hoveder i klubbens medlemsskare, 
finde en løsning og så ekskvere til næste 
arbejdsdag. 

 
 
 
 
Helle F og 
Susanne 

 

Indkøb af spejle Der er et ønske om at vi anskaffes os et spejl til 
træningsbrug. Det er set i andre klubber og er en 
god hjælp til træningen i alle grenene. 
 
Mulige løsninger og pris undersøges. Husk at vi 
skal have plads til det i skuret.  

Tove Bak  

Nytårskur, planlægning 
og invitation 

I lyset af den aktuelle Coronasituation er det 
usikkert om vi kan afholde den planlagte fest.  
 
Beslutningen er at vi indtil videre planlægger 
afholdelsen uanset og i øvrigt afventer hvad der 
kommer af retningslinjer.  
 
Helle S sender indbydelse ud sammen med 
”julekortet” og der skal tilmeldes via klubmodul. 
 
Susanne forhører omkring menu hos Bondes Mad, 
indhold og pris samt mulighed for eventuel corona 
afbestilling. 
 
Vi holder planlægningsmøde  
 
den 29. december kl. 11 i klubben.  
 

  

evt Skydedøren mellem vores lokaler er begyndt at 
synke igen og er svær at betjene. Der skal kigges 
på det på næste arbejdsdag. Den er meget tung, 
og en ny og lettere udgave kan være nødvendig. 
 

  

Nye platforme til Rally Tove vil gerne fabrikere nogle nye platforme til 
Rally. Det blev godkendt. 

  

Drejebog Er udsendt. Der var et par smårettelser, som 
Susanne sørger for at tilpasse, og så er den færdig 
for nu. 

  

    

Næste møde   
18. januar kl. 19 hos Helle S i Hovedgård 
 
Adresse??? 
 
Hvem bringer forplejning?? 

  

 


