
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 8. september 2021,  
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset. 

Afbud - ingen 
 
Dagsorden: 
 

1. Dagsorden godkendt  
 

2. Info v/Nanna & Jytte:  
Besked til alle lokalforeninger i kreds 4 – medlemstallet er stigende.  
Gennemgang af Landsmøde (Læs også gerne referat fra Landsmøde i sidste 
nyhedsbrev på https://mailchi.mp/4b13f43d8693/dch-maanedsbrev-
6527260?fbclid=IwAR3S7UWjw6cRD78-
FkIAqoyCaZzXy9Vir8d6fmmGeIeN4qTPJzd29XMtx1A).  
 
Der blev stillet en forventning til at Nanna i kraft af formandsrollen ville informere 
om diverse referater på landsplan. Dette har vi før haft oppe og vedtaget at 
bestyrelsesmedlemmerne selv holder sig ajour, bla. via de Nyhedsbreve fra 
Landsforeningen, hvori er links til diverse referater og andet af interesse for 
lokalforeningerne. Bestyrelsesmedlemmerne er så velkomne til at stille spørgsmål 
til- eller starte en debat vedr. noget af det de har læst sig til, vi har jo altid ret til at 
blande os i debatten og være nysgerrige til div. afgørelser. 
 
Opfording til, at alle henviser til Agria gåtur i weekenden 17.-18. September (Gør 
gerne OBS på dette, rundt på alle hold.   
DM i Vejen, Vejen idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen d. 25.- 26. 
September. Kom ud og se noget godt hundearbejde ☺  
 

3. Økonomi v/Jytte:  
Vi er overgået til Nets.   
Pt. har vi et mindre underskud.  
 

4. Status på træningsareal:  
Intet nyt endnu. Kennet prøver at tage fat i Poul Frandsen igen og Jørn Petersen 
(Borgmester).  
Nanna forhører sig om, hvor agtindsigten bliver af. 

 
5. Udvalg: 

Kantine v/Heidi: Kantinen har stået for forplejning til Sydjysk mesterskab i rally, 
IGP-kursus samt overbygning (Familiehunden). Sidste 2 arrangementer sørgede 
Alex og Kathrine for maden og tog sig i øvrigt af kantinen. Stor tak for hjælpen! 
 
Aktivitet v/Mia: Klubfest 20. november og fredag d. 4. februar `22 hjælperfest. 
 
Konkurrence v/Jytte: 10 deltagere til Sydjysk mesterskab Rally. Næste år bliver 
det 1. weekend i september. Venskab 10. oktober. Folk melder stille og roligt til.  
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Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 8. september 2021,  
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset. 

Instruktør v/Nanna: Der er blevet spurgt ind til, hvilke træningstider 
instruktørerne vil have (vintertider) Det er et puslespil, i forhold til vores arealer og 
det skal nok gå op.  
 
Tøj & hundeudstyr v/Winnie: Nanna og Winnie laver en fælles indkøbsliste, 
Nanna henter varerne i Fredericia kommende weekend. Der er blevet lavet reklame 
og sat nye bestillings sedler op, til bestilling af tøj – både i klubben og på FB.  
 
Drift v/Niels & Kennet: Arbejdsdagen blev aflyst pga. udsigt til silende regn. Ny 
dato er sat til søndag d. 3. oktober. Nanna informerer om at hun og Jønne er i 
sommerhus den weekend og derfor ikke deltager. 
 
Web v/Nanna: Afventer Klubmodul for, hvornår den nye løsning om rullende 
kontingent er klar og træder i kraft. 

 
6. Bordet rundt: Intet nyt. 

 
7. Logbog: Heidi C, Laila, Alex, Kathrine,  

 
8. Næste møde og evt. punkter: tirsdag d. 16. november kl. 19-21.30. 

Gennemgang af forslag til generalforsamlingen, dagsorden og Indkaldelse samt 
Beretning(er).  
 
 
Forplejning v/ Heidi 
 

 
Ref./ Heidi 


