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Bestyrelsesmøde d. 2. Maj 2022, kl. 19:00 i klubhuset 
 
Brød til dette møde: Stine 
Inviterede:  Bestyrelsen, suppleanter, rally konkurrenceudvalg og lydigheds konkurrenceudvalg 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer - Sarah  

2. Rally konkurrenceudvalg  

a. Rallykonkurrence d. 4. Juni - er der styr på det, er der brug for hjælp til noget. Stine 

repræsenterer rally konkurrenceudvalget ved dette møde. pt. er der 13 tilmeldte. 

Der er umiddelbart hjælpere nok til både kantinen og på banen. Stine sørger for at 

købe drikkelse op til weekenden, da der mangler lidt. Til denne konkurrence er der 

styr på pokaler.  

b. Materialer - mangler der noget generelt?  

- Der indkøbes flere skilte, Stine og Janne undersøger, hvor de kan købes 

3. Lydigheds konkurrenceudvalg 

a. Lydighedskonkurrence d. 12. Juni - er der styr på det, er der brug for hjælp til 

noget? Der er stadig et stykke tid til tilmeldingen lukker, pt. er der 9 tilmeldte (der 

er max på 15 tilmeldte). Ift bespisning er det åbent, sådan at man får besked herom 

på dagen (fremgår af invitationen). Henriette fra kantineudvalget finder pris på 

morgenmad og frokost. Kent sørger for at finde ud af, hvor meget dommere og 

hjælpere skal have at spise. Der er generelt godt styr på hjælpere til konkurrencen. 

Der er stadig en udfordring ift. at finde sporarealer, men Ejnar arbejder på det. Kent 

tager fat i Susanne Rødtness ift. pokaler.  

Efter konkurrencen skal der søges et tilskud fra kredsen, som betaler et beløb pr. A 

hund der er tilmeldt.  

b. Materialer - mangler der noget generelt?  

- Ejnar køber nogle flere markeringsstokke 

 

4. Gennemgang af seneste referat - blev gennemgået og godkendt 
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5. Orientering fra formand 

- Halleje i oktober og november: agility kommer til fra august at begynde kl. 17 og 

slutte kl. 20.30, da der nu er 6 hold. Der er træning i hallen fra oktober til og med 

marts. Betalingen vil ligesom sidst blive delt op i før nytår og efter nytår.  

6. Orientering fra næstformand 

- Stine deltog på kredsrådsmødet d. 21. april. Her ytrede hun at opførslen på 

landsmødet var lidt barnligt, hvilket flere var enige i. 

- Der mangler folk i uddannelsesudvalget, så hvis nogen kunne have lyst til det, kan 

man tage kontakt til Stine.  

- DM bliver afholdt i Haslev i år. Det er kreds 2, som skal afholde det i 2023. Ulla 

Petersen fra Bording havde et forslag til, hvordan man kunne hjælpes ad med at 

afvikle DM i kreds 2.  

- Der er ekstraordinær generalforsamling i kredsen d. 16. maj.  

- Ift. ‘’kontraktinstruktører’’ er det noget hovedbestyrelsen vil arbejde videre med på 

trods af generelt stor modstand mod forslaget.  

7. Orientering fra kasserer - der er kommet et nyt dueslag inde på kontoret, som hedder 

‘’Kasser og kvitteringer’’, hvor man har mulighed for at lægge det.  

8. Indkomne forslag 

- efter trænermødet er der kommet et ønske om at købe en begynder-vippe. Winnie 

undersøger, om der bare skal et nyt stel til vores eksisterende vippe, eller om det 

kræver en helt ny vippe. 

- der var ønske om indkøb af en vippe-slalom 

- Winnie undersøger priser på begge dele 

- Der er kommet invitation til et DGI kursus om spor for instruktører. Winnie sender 

det ud til vores instruktører 

9. Eventuelt  

- vores træner Ejnar Eskesen er her i weekenden blevet uddannet dommer i Nordisk 

disciplin. Vi ønsker Ejnar stort tillykke med uddannelsen.  


