
           

 
 
Referat bestyrelsesmøde    

tirsdag den 16.06.2021 kl 20.00 
 
Møde i Klubhuset: Helle Svendgaard Hansen, Jan Jonasen, Annie Dybvad, Susanne Knudsen           
Tove Bak, Helle Fuglsang, Per Boesen 
 
Afbud fra: Lisbeth V.F. Nielsen 
Referent: Susanne Knudsen 
 
 
 

Dagsorden Ansvarlig Deadline 

Nyt fra 
Træningskoordinator 

Der er tilmeldt 3 fra lydighed til kreds3 trænerkursus 
i Viborg. 
 
Rally IGU starter først grunduddannelse i 2023. For 
at tilgodese de, der er tilmeldt uddannelsen har 
man fra uddannelsesudvalgets side ekstraordinært 
tilbudt at tilmeldte kan tage overbygningen som 
første del i 2022. 

Helle F  

    

Se bankkontoudtog Set og godkendt.  Kasserer  

Opfølgning fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen mangler at udpege kontaktpersoner til 
de forskellige udvalg. Det bliver: 
 
Konkurrenceudvalgene: Annie Dybvad 
Aktivitetsudvalg: Helle Svendgaard 
Køkkenudvalg: Tove Bak 
Sporarealer: Susanne Knudsen 
Materialeudvalg: Jan Jonasen 
 

  

COVID-19 Der er nu fuld genåbning og ingen restriktioner, der 
har betydning for klubbens aktiviteter. 
Vi vil fremover fastholde, at der er håndsprit i 
klubhuset. 

  

Passivt medlemskab Vi har tidligere drøftet dette, og bestyrelsen er 
enige om hvordan vi tolker det i klubben. 
 
Passivt medlemskab har ikke mange fordele tilbage 
efter medlemsnummer nu er overgået til klubmodul 
og blade og informationer ikke længere sendes ud.  
 
Sekretærens forslag til formulering: 
 
Passivt medlemskab giver ret til at deltage i 
klubbens sociale arrangementer. Som Passivt 
medlem bibeholdes anciennitet som medlem i 

klubben, da det fremgår af klubmodul hvornår 
man er tilmeldt. Så indtil andet bliver vedtaget 
fejres stadig jubilarer og der udnævnes 
æresmedlemmer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

 
Passive medlemmer kan ikke: 
- deltage i konkurrencer i klubbens navn 
- benytte klubbens materialer til træning 
- deltage i træning på hold. 
 
Formuleringen tilføjes drejebogen ved næste 
ajourføring. 
 

 
Susanne  

Arbejdsdag og 
Brainstorm 

Der er pt. Tilmeldt 14  
 
Susanne og Helle F står for den første del med 
arealgennemgang og brainstorm. 
 
Opgaver til arbejdsdagen: 
- Lugning af sansepladsen 
- Rengøring af terasse 
- Pudse vinduer 
- Klippe grene, så man kan komme rund i arealet 
bag klubhuset. 
- og hvad der kommer til på dagen. 
 
 

  

Klubmodul 
Betalingsløsning 

Det er ikke længere muligt at have den fælles 
tilmelding til Nets for betaling gennem klubmodulet. 
Hver klub skal individuelt tilmelde sig. Der er ikke 
anden mulighed, hvis man vil benytte klubmodulet 
til betaling. Økonomisk har det ikke den store 
betydning for os. 

  

Støtte fra OK – er det 
noget vi skal arbejde 
for 

Der er mulighed for sponsorstøtte fra OK, hvis man 
tilmelder sig ordningen. Så kan folk med OK kort 
vælge at støtte de klubber og foreninger, der er 
med.  
Det er en god ide, men det kræver fra Oks side, at 
vi er i stand til at skaffe 10 nye OK Benzinkort eller 
10 nye app-profiler i OK's app om året. 
 
Bestyrelsens holdning er, at vi ikke skal ud og 
sælge for OK, så den ide er ikke gangbar.  

  

evt    

- Bestyrelsesmøder 
   (ændringer) 

Bestyrelsesmødet planlagt til den 26. oktober er 
flyttet til den 27. oktober kl 20. 
 
Nyt Bestyrelsesmøde inden generalforsamling 
Den 18. januar kl. 19. 

  

- Hjemmeside Skal opdateres med bestyrelsesposter Jan  

- Trækvogne og 
sækkevogne 

Både Rally og Agility ønsker, at forbedre det 
nuværende transportudstyr- specielt dæk, og der 
bør indkøbes yderligere en sækkevogn til transport 
af udstyret ud på banerne.  
 
Materialeudvalget kontaktes for at få sat gang i det. 

Jan  

Næste møde 22. september kl. 19.30   

 - Kage  Helle F  



 


