
Referat Bestyrelsesmøde 23/11 2021 

 

Næste møde  11/1 2022 kl. 17:30 

 

Pkt 1: Orientering 

 30. januar er klubhus og træningsbaner udlånt til DRK. 

 Aspiranter er tilmeldt træneruddannelse og overbygninger 2022. Ronja grunduddannelse + 

 Agility overbygning, Betty Agility overbygning, Jeanette Nosework overbygning. 

 Tranum kursus 2022, sidste tilmelding 28/11 på kredsens hjemmeside. 

 Irene har sammen med kredsformanden, samt andre repræsentanter fra DcH deltaget i  

 skovvandring i Rold skov, for at vise utilfredshed med planlagte NNP’er. 

 

Pkt 2: Evaluering af lokalkonkurrence og fest 

 Konkurrence: C2 gik rigtig godt, stor ros til Birthe, god til at tage hånd om deltagerne.  

 Agility har brug for hjælp næste gang, til alle de tunge redskaber.  

 Rally gik godt. 

 Fest: Rigtig hyggeligt, afslappet og uformelt på hjemmebane.  Lækker mad, næste gang en 

 ide at tage hensyn til vegetarer og allergier.  

 Klistermærkerne til pokalerne var latterligt dyre denne gang, Claus undersøger om det er en 

 fejl, ellers må vi finde en anden leverandør næste gang. 

 

Pkt 3: Opfølgning aktivitetsbane 

 Claus har boret lidt i ordlyden af bevillingen, Der gives tilskud på 40.000 kr ud af et budget på 

 50.000 kr. Det er et krav at vi selv skaffer 10.000 kr. I bevillingen står der at væsentlige 

 afvigelser kan medføre reduktion/bortfald af tilskud. Malene har kontaktet friluftsrådet, og 

 det er godkendt at vi ændrer på redskaberne. Det er vigtigt at budgettet overholdes, 

 punktligt! 

 

Pkt 4: Juleafslutning 

 Lørdag d. 4/12 kl. 13:00 

 Event med tilmelding på klubmodul. 



 Max er julemand 

 Karna står for forplejning. 

 Juleafslutningen blev desværre aflyst i sidste øjeblik, grundet store snemængder, der betød 

 at man ikke kunne komme ind til klubhuset, og da slet ikke gå tur i terrænet. Havde håbet at 

 det kunne gennemføres på et senere tidspunkt inden jul, men de nyeste corona-restriktioner 

 matcher desværre ikke helt med at holde den slags arrangementer. 

 

Pkt 5+6: Kalender og opstart 2022 

 8-9/1 2022  Tranum kursus for Instruktører 

 15/1 2022  Standerhejsning 

 22/1 2022  Første træning 

 26/1 2022  Generalforsamling (indkald 5/1 2022) 

 9/2 2022  Hvalpeinfo 

 12/2 2022  Hvalpestart 

 4/4 2022  Aftentræning 

 7/5 2022  Landskonkurrence C, B Rally 

 26/6 2022? Hvalpeafslutning 

 30/6 2022 Sidste træning inden sommerferien 

 

Pkt 7: Eventuelt 

 Claus undersøger muligheden for en ny container. Den røde er så faldefærdig at vi frygter for 

 hvornår dørene ryger af hængslerne. 

 

 Der har været problemer med overflytninger fra andre klubber, hvor der ikke er betalt lands 

 og kreds kontingent for medlemmet. Det koster os penge. Claus er meget opmærksom på 

 dette fremover. 

 

 

  


