
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. november 2021,  
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset. 

Afbud: Kennet 
Ordstyrer på dagen: Niels 
 
Dagsorden: 
 

1. Dagsorden godkendt. 
 

2. Beretninger;  
Bestyrelsen v/Nanna, Instruktører v/Nanna, Web v/Nanna, Kantine v/Heidi,  
Aktivitet v/Mia, Konkurrence v/Jytte, Tøj- & udstyr v/Winnie, Drift v/Niels 
 
Alle beretninger er lavet og mailes til Heidi, så de kan sendes med ud med 
referatet. 
 
På valg i år er;  
Formand (Nanna)  
3 bestyrelsesmedlemmer (Heidi, Niels og Winnie) Winnie ønsker ikke genvalg.  
To bestyrelsessuppleanter (Jytte A. og Yvonne)  
1 revisor suppleant (Yvonne)  
2 revisorer (Søren og Laurids) 
 
Bestyrelsen møder ind kl. 18.30 i Seniorhuset, Skolevej 8-10, Christiansfeld.  
Forplejning: Boller m smør og pålæg, smøres i fællesskab – umiddelbart før. Heidi 
handler. Vi skal medbringe øl/vand. 

 
Bestyrelsen indstiller: 
- at indmeldelsesgebyr bliver pr. indmeldelse og ikke er livslangt. Dette kræver 

vedtægtsændring af § 4.3 (Sletning af ordet livslangt) 
- at vi sletter teksten i 2. afsnit §4.5 ”Foreningen tilmelder straks etc.” da den 

allerede står ordret i § 4.2 
- til uforandret indmeldelsesgebyr, kontingent og træningsgebyr. 
 
 

3. Info v/Nanna & Jytte: 
Læs gerne selv referat fra Kredsrådsmøde. 
 
Nanna har modtaget flg. forslag fra vores medlem, Julia Ann Baker: 
- Hej Nanna. 

Herunder hedder Hundefører – HF og Instruktør – Ins.  
Forslag: Sæt en begrænsning på antal gange man må udeblive fra træning 
uden at melde fra på klubmodul før man ”opgiver” sin plads på holdet.  
 
Processen kunne så være at Ins. informerer HF’eren om at vedommende efter X 
antal gange hvor vedkommende ikke er dukket op – flyttes over på en Stand-by 
liste og hvis vedkommende ønsker at starte op igen som Aktiv HF’er så skal 
vedkommende tage fat i sin Ins. eller evt. Formanden.   
 
 
 
 



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. november 2021,  
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset. 

Begrundelse: Jeg ser en tendens på mine hold til at HF’er udebliver fra træning i 
længere perioder uden at give en begrundelse og derfor ender med at optage 
en plads for andre HF’ere som evt. Gerne vil med på holdet. Derudover kan det 
være frustrerende for Ins. når vedkommende ikke ved hvor mange Aktive 
HF’ere der er på holdet.  
Best regards / Med venlig hilsen 
Julia Ann Baker. 

 
Bestyrelsen er enige med Julia i at det skal være en mulighed og beslutter flg: 
- Hvis et medlem 3 gange i træk, udebliver fra holdtræning uden besked til 

Instruktøren, tages medlemmet af holdet og pladsen må gives til en anden. 
Såfremt medlemmet ønsker at starte på holdet igen, skal vedkommende 
henvende sig til Instruktøren på holdet eller til formanden for Instruktørudvalget 
som så vil undersøge om der er en ledig plads. I tilfælde af at alle pladser er 
besat, må medlemmet vente til der bliver en ledig plads og kan, hvis der er 
plads, tilbydes et andet hold indtil da. 

 
4. Økonomi v/Jytte: 

Alle har modtaget årsregnskab. 174.000 kr. i bank og lidt i kassen. Sydbank 
opfordrer os til at få en cyber forsikring på vores foreningskonto.  
Jytte har indhentet tilbud på ca. 1600 kr.  
Niels og Jytte undersøger nærmere og Jytte tager bl.a. fat i Klubmodul, for at finde 
ud af, hvor godt ”vi” er forsikret. 
 

5. Udvalg: 
Kantine v/Heidi: Intet nyt 
Aktivitet v/Mia: Klubfest lørdag d. 20. november. 
Konkurrence v/Jytte: Der afholdes klubmesterskab lørdag d. 20. november. Der er 
bestilt pokaler og styr på diverse hjælpere/dommere.  
Instruktør v/Nanna: Julia har valgt at stoppe som aspirant/instruktør. Derfor er 
løsningen fra årsskiftet, at de to rallyhold slås sammen og Jønne står for 
undervisningen, som bliver lørdag fra kl. 10 – 11.30.  
Bruno overtager Jønnes nuværende ”På vej” hold med træning lørdag kl. 9.  
Tøj & hundeudstyr v/Winnie: Intet nyt 
Drift v/Niels & Kennet: Der er forslag om rendesten på langs af klubhuset. Det skal 
bare laves. 
Web v/Nanna: Bøvl med overflytninger. 
 

6. Bordet rundt: Bestyrelsen har besluttet at foreningen giver Jonna et medlemskab. 
 

7. Log-bog: Heidi C, Laila, Alex, Kathrine, Jonna, 
 

8. Næste møde: Generalforsamling, torsdag d. 2. december kl. 18.30  
(selve generalforsamlingen 19.30) 

 
 
 
Referant: Heidi R. Hansen. 


