
Opsamling fra idé møde 22. august 2021 

om benyttelse af klubbens arealer 
 

 

Fra indbydelsen: 

Vi har købt jorden under og omkring klubhuset. Hvad skal vi bruge det til? 

Her kan alle byde ind med ideer og forslag til, hvordan vores areal kan bruges.  

F.eks:  

- Skal vi have en hundegård? Hvor skal hundegården være?  

- Vi mangler opbevaringsplads til materialer. Hvad skal det være og hvor skal det 

placeres? 

- Hvordan får vi mest glæde ud af det nye areal? 

- Skal vi søge om plads til en hal? 

- Hvordan skal vi prioritere ideerne? 

- Hvem skal arbejde videre med ideerne? 
 

Der kom følgende ideer frem: 

 Ønske om at lægge fliser foran redskabsrum, for at lette transport af udstyr på 

vogne. 

 Ny hundegård i arealet mellem de to baner.  

 Opsætning af hegn om vores arealer – i første omgang mod Rude Havvej bag 

klubhuset, som vi har fået tilskud til. 

 Ny opbevaringsplads til materialer – evt. container. 

 Slå stier i det nye areal så det er mere fremkommeligt 

 Lave en fordybning og en stor jordbunke til træning af rundering og felt 

 Sætte forhindringer op til Biathlon træning (motion for både hund og fører) 

 Lave en bane til Pull på 15x3 meter 

 Arbejde med at bygge en hal til indendørs træning. 

 

Hvem skal arbejde videre med ideerne? 

Nogle af ideerne er mere relateret til arbejdsdage mens andre kræver et forarbejde 

før der kan tages stilling til det. Det er meningen, at de, der har lyst til at arbejde 

videre med et punkt, kan lave et lille udvalg, som skal udarbejde et mere konkret 

beslutningsforslag, budget og handlingsplan til bestyrelsen inden arbejdet går i gang. 
 

Det er vigtigt at det er foreningens medlemmer, der er med til det her arbejde, 

så hvis du brænder for nogle af punkterne der ikke har udvalg endnu, så meld 

dig til bestyrelsen. 

 

Udvalg der blev dannet: 

Der blev nedsat et udvalg til at arbejde med hegn – type, pris, nødvendig 

arbejdsindsats og en plan. Gerne til næste bestyrelsesmøde den 23. september. 

 

Udvalgsmedlemmer: Susanne Knudsen, Helle Fulgsang, Per Michael Jensen, Linda 

Lehman, Stuart Kirham, Michael Simonsen, Diana Drejer. 


