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Bestyrelsesmøde, d. 7. Februar 2022, kl. 19:00 i klubhuset 
 
Brød til dette møde:  
Inviterede:  Bestyrelsen, Suppleanter, Aktivitetsudvalg, Agilityudvalg 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer - Sarah   

2. Aktivitetsudvalget - her deltog Tommy, Jonna, Birgitte og Leif 

a. Kommende aktiviteter 

i.  - Aktivitestsdagen bliver planlagt i næste weekend og så kommer der en 

melding ud.  

b. Gennemgang af håndbogs side  

i. - vi gennemgik og ændrede håndbogs siden for udvalget. Jesper er fremover 

udvalgets kontaktperson fra bestyrelsen. Vi fik også snakket om kommende 

aktiviteter og eventuelle datoer hertil.  

3. Agility konkurrence udvalg - her deltog Dorthe 

a. Agilitykonkurrence marts  

i. - der er styr på det hele til konkurrencen.  

b. Gennemgang af håndbogs side  

i. - gennemgås en dag, hvor hele konkurrenceudvalget er samlet. Winnie 

sender den ud til udvalgets medlemmer, så kan der meldes tilbage, hvis der 

ønskes ændringer.  

4. Gennemgang af seneste referat - det blev godkendt.  

5. Orientering fra formand  

a. Mail til Lise Formand Kreds 2  

i. - Winnie har sendt en mail, som udsprang af vores debat til 

generalforsamlingen, til formanden i kreds 2. Vi har endnu ikke modtaget 

noget svar. Det meldes ud, så snart vi hører noget.  
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b. Kreds 2 Generalforsamling d. 21 Februar  

i. - Dorthe og Winnie deltager. 

c. Brug af klubhuset - Natalie.  

i. - Winnie svarer på hendes henvendelse ud fra det, bestyrelsen har besluttet.  

6. Orientering fra kasserer - der var ikke noget nyt.  

7. Indkomne forslag 

a. Indkøb af skridsikre tunneler 3 lange (2000 kr) + 2 korte (1200 kr)  

i. - bestyrelsen godkendte dette indkøb. I den forbindelse har vi snakket om, 

at vi til sommer vil holde auktion hernede, hvor vi sælger noget af det gamle 

udstyr og evt. grille en pølse.  

8. Eventuelt - 

 

 

 

 


