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Bestyrelsesmøde d. 8. August 2022, kl. 19:00 i klubhuset 

Brød til dette møde: Winnie og Stine 
Inviterede: Bestyrelsen, suppleanter og kantineudvalg 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer - Sarah  

2. Lydigheds konkurrenceudvalg:  

a. Konkurrence B og C d. 4 september: der er pt. 27 tilmeldte til konkurrencen. Dog er 

der stadig lidt tid endnu til sidste tilmelding, så der kan nå at komme flere.  

i. Pokal bestilling - Kent tager fat i Susanne Rødtness. 

ii. Kantine - Ulla og Stine står i kantinen den dag. 

iii. Beregner - Janne er beregner, såfremt hun ikke selv skal stille op til 

konkurrencen. Ellers er Dorthe Rix beregner.  

iv. Hjælpere - der mangler pt. to figuranter og muligvis to skrivere (alt efter, 

hvor mange tilmeldte der er). Sporlæggere er der aftaler med. 

3. Gennemgang af seneste referat - det blev godkendt.  

4. Orientering fra formand: 

a. Gennemgang af “Træner på kursus” håndbogside herunder punkter 

‘’selvbetalingsregler’’.  

i. Vi har snakket om nogle ændringer, som Winnie retter til sender ud til 

godkendelse hos bestyrelsen. Efterfølgende vil håndbogsiden blive sendt ud 

til trænerne.  

b. Opfølgning fra bestyrelsesmøde d. 2 maj: Der var ønske om indkøb af en 

vippe/stativ og vippe/slalom.  

i. Winnie har undersøgt priserne. Et komplet stel, som kan justeres i højden til 

vippen koster 2000 kr., som hermed er godkendt. Det er ikke lykkedes at 

finde en vippe/slalom endnu, derfor er den indtil videre i bero.  

c. Budgetopfølgning   
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i. Tidligere på året prøvede vi at lave et budget over årets udgifter ift. 

forskellige poster. Det er blevet gennemgået her igen i sommer, og det hele 

ser fortsat fornuftigt ud.  

 

5. Orientering fra kasserer  

a. banken har orienteret om at vi ikke længere skal betale negativ rente af vores 

indestående.  

b. Dorthe er blevet kontaktet af folkeoplysningsudvalget og fået at vide, at der er 

arrangeret en fest for alle frivillige foreninger i Vejle kommune. Det sender Dorte 

noget ud til alle medlemmer om.  

c. Der er kommet et nyhedsbrev fra DcH DM i Agility - det bliver sendt ud til alle på 

agility holdene.   

6. Indkomne forslag - her var ikke noget. 

7. Eventuelt:  

a. Stine spørger om procedure for nye hundeførere ift. prøvegange. Når man ikke er 

medlem, skal man have en udvidet forsikring, for at kunne prøve (hvilket man ikke 

behøver, i det øjeblik man bliver medlem af klubben). Dog er man meget 

velkommen til at komme og kigge på og evt. snakke med træneren/holdet.  

b. Vi fulgte op på beskeder modtaget på vores facebookside.  

 


