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Bestyrelsesmøde, d. 7. Marts 2022, kl. 19:00 i klubhuset 
 
Brød til dette møde:  
Inviterede:  Bestyrelsen, Suppleanter, Kantineudvalg 
Deltager: Sarah, Dorthe, Jesper, Winnie samt fra kantineudvalg: Henriette Aagaard 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer - Sarah  

2. Kantineudvalget  

a. Kommende aktiviteter  

i. Henriette og Stine mødes og laver en plan for de kommende aktiviteter. 

Førstkommende arrangement er arbejdsdagen.  

b. Indkøb - hvad, hvor meget, hvem  

i. Vores købekort til Coop/Brugsen, får Stine og Henriette, som aftaler indkøb 

indbyrdes.  

c. Gennemgang af håndbogsside  

i. Siden blev gennemgået og opdateret.  

3. Gennemgang af seneste referat - blev godkendt  

4. Orientering fra formand 

a. Svar på mail til Lise Formand Kreds 2  

i. Lise har svaret, at hun har videresendt vores henvendelse til Jan 

(forretningsføreren for DcH Lands). Af hendes svar fremgår det, at det er et 

kendt problem.  

b. Orientering fra Kreds 2 Generalforsamling d. 21 Februar  

i. Dem der var på valg blev genvalgt. Den eneste som ikke modtog genvalg var 

uddannelsesformand Anette, hvor der blev fundet en anden. Der blev lavet 

en masse ændringer i kredsens vedtægter - det kommer vi til at mærke til 

næste år, hvor vi skal implementere ændringerne i lokalklubberne. Under 
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eventuelt blev emnet ‘’kontrakt instruktør’’ diskuteret - ALLE på mødet var 

imod forslaget.  

c. Ny træneraspirant  

i. Susanne Kofoed Nielsen har meldt sig som aspirant. Hun er i gang som 

hjælpetræner. Winnie aftaler nærmere med trænerudvalget.  

d. Budget 2022   

i. Winnie har lavet et overblik over vores udgifter fra 2021 og forventede 

udgifter i 2022, som vi løbende vil opdatere. Det giver et fint billede af, hvad 

pengene går til. Derudover vil vi forsøge fremover også at søge midler i 

fonde og sponsorater.  

5. Orientering fra kasserer  

a. Der er pt. Tilmeldt 373 starter til agility-konkurrencen d. 19/20 marts. Dorthe ser på 

at få søgt godtgørelse gennem kommunen ved fremtidige kurser.  

6. Indkomne forslag 

a. Forslag fra Anne Kew, om at medlemmer som ikke betaler træningsgebyr i klubben, 

selv betaler for deltagelse og tøj ved kvalifikation til DM  

i. Dette vil blive taget op som et punkt på næste bestyrelsesmøde.  

7. Eventuelt -  

 

 

 

 


