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Referat fra Bestyrelsesmøde 

 

lørdag den 23. januar 2016 kl. 12.00 i Klubhuset 

Tilstede var: John, Claus, Jytte og Pia 

 
 

1. Velkomst 

 John bød velkommen til den nye sammensætning af bestyrelsen. Pia har 

oprettet et Google Drev hvor hun uploader alle filer/billeder m.m. vedr. Kreds 

45, men samtidig holder vi ved, at referater, dagsordner m.m. sendes ud via 

den eksisterende Facebook gruppe for bestyrelsen. Derved kan vi se at alle har 

set meddelelserne. Pia sørger for at referater hurtigt bliver skrevet og sendt og 

sørger for at uploade godkendte filer til Google Drevet. 

 

2. Godkendelse af sidste referat 

 Ref. fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt. 

 

3. Økonomi 

 Vores økonomi er ok set i forhold til de indtægter vi har kunnet skabe det 

sidste år. Men vores fokus må være forsat at skabe bedre indtægter. Bl.a. ved 

at opsøge de sponsorer vi skaffede sidste år, og få dem til at gentegne for i år 

men også ved at søge nye sponsorer. Jannie og Pia følger op på eksisterende 

kontakter (hvilken dato vi skal kontakte dem igen). 

Kontingent mener vi ikke skal stige. Det kontingent vi har nu kan alle være 

med på. Vi bibeholder den gratis kaffe og vil i stedet fokusere på sociale 

aktiviteter med brugerbetaling som kan gå til klubkassen som indtægt. 

Fx et lydigheds- og C kursus her i foråret. John foreslår et kursus hvor alle kan 

deltage, også de nye hvalpe/unghunde. Evt. med tilskuerbetaling for de der 

ikke har modet endnu til at deltage med egen hund, men som lige vil se hvad 

det går ud på, og være med i teoridelen. Alt efter vejr og vind må vi se om det 

skal foregå i en ridehal eller om vores egen bane kan benyttes. Vi forestiller os 

en brugerbetaling på kr. 200,- pr. dag pr. person med hund inkl. forplejning. 

Måske Kim vil være behjælpelig med mad. Hvis det bliver i ridehal skal vi 

beregne kr. 30 – 50,- ekstra pr. person. 

 

4. Siden sidst 

 Dejligt at så mange har mødt op til træning gennem vinteren og det er flot, at 

vi måske ikke er så mange medlemmer, men de vi har, er meget aktive 

hundeførere. 

 

5. Indkomne forslag / Gennemgang fra generalforsamlingen 

 Vi vil opfordre medlemmerne til at komme med gode ideer til noget socialt og 

aktiviteter. 

For at skaffe indtægt kan vi indføre en frivillig betaling af kr. 20,- til strøm på 

de dage der ikke er ordinær træning. Vi kan sætte en kasse op, hvor vi 

opfordrer medlemmerne til at betale til. 

 

6. Træning / Trænere / Figuranter 

 John ønsker at vi får flere ”føl” i gang som trænere – og får dem ”presset” til at 

tage uddannelser og/eller kursus. Evt. sende nogle til andre gode klubber for at 

se hvilke gode træningsmetoder/tiltag de har i deres klub. Da vi må søge gode 

klubber skal vi afstandsmæssigt længere væk og klubben kan evt. betale 

personerne for kørsel. Fokus skal dog være på træner siden, at vi får flere kørt 

i stilling. 
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Allan vil gerne tilbyde sig som figurant, han har tidligere været det, men skal 

”friskes” op igen og lære hvordan vi arbejder som figurant i Kreds 45.  

John går videre med at få Allan i en ”føl” ordning og bestyrelsen besluttede at 

vi betaler det der skal til for at få Allan i gang, og evt. andre der vil i gang som 

træner og/eller forbedre sin viden. 

 

7. Årskalender  

 Lars og John tager på repræsentantskabsmøde d. 20. marts 2016 

 Næste bestyrelsesmøde d. 20. februar 2016 kl. 11:00 

(hvor vi bl.a. vil tage et punkt med planlægning af aktiviteter med) 

 John vil sørge for kursus i foråret; lydighed- og C kursus. 

 

8. Evt. 

 Måske fællestur til IPO 3 DM d. 6. + 7. maj 2016 

 

 

9. Godkendelse af referat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent 

Pia Roland Olsen 
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