
 

 

 
 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde. 
Tirsdag den 6. august 2019 

 
Referent: Lars 
 

Afbud: Outi  

Post/siden sidst Joy/Morten 
 

Mail fra Kristina Schacking, hun vil gerne træne hund 
og er selv træner og adfærdskonsulent. Hun kommer 
ifølge aftale med Joy onsdag den 21. august. 
Erik har lavet nye datoer til brug af skoven 
ved Vibeeng-skolen. 
Linda (Agility) er tilmeldt træner-uddannelsen. 
Klubhuset er lånt ud til Instruktøruddannelsen d. 26/10 
og d. 9/11 og til Overbygningen på familiehunden den 
19/10.  Bende sagt ja til at stå for arrangementet. 
Anette har spurgt om flere dage. Morten har tilbudt at 
tage nogle af dem. 
Infomøde til Foreningernes Dag den 14/8, har Joy 
meldt afbud, da det er den dag vi starter op. 
Bente Christensen har spurgt via hjemmesiden, om 
hun må komme ud og kigge på hunde på Kajsholm. 
Dette har Erik svaret ok til. 
Morten har fået tilbudt nogle agility-ting fra Faxe, 
Morten/Joy snakker med Linda om der er brug for dem. 
Morten har fået lavet spor nr. skilte og fået sponseret 
150 kasketter fra SJEB, samt nogle gaver/kurve til SM. 
Morten er med i den gruppe, der på landsplan skal lave 
et nyt regnskabssystem. Der er flere ulemper ved 
dette, landsforeningen ønsker vi fjerner alle vores 
kontanter fra lokalforeningen og at alle indkomster fra 
dankort/mobilpay gå gennem landsen, Dette gør vi 
mister vores suverænitet.  

Økonomien Morten 
 

Der er en 10-12 der har meldt sig ud.  
Der mangler 4 ”nye” H. for at nå budget. 
Modulgebyrerne er begyndt at komme ind. 
2 poster i regnskabet er overskredet, dette er pga. 
Containeren og den nye træ terrasse. 
Der er pt. Overskud på 10.178,29-, hvilke vi plejer at 
ligge på nuværende tidspunkt. 

Aktivitetsudvalget Michael Intet nyt. De aftaler på tirsdag, hvornår de skal møde. 
Joy ønsker at deltage, hun har udarbejdet et 
tjekskema, som hun vil gennemgå. 
Forslag til evt. klubaften: 1.hjælp til hunde. 
Nicklas(Pernille Majlhart's  mand) kan stå for dette. 

Konkurrenceudvalget Bent Vedr. SM Der er styr på spor og eftersøgnings-arealer. 



 

 

 Der er pt 63 HF. Tilmeldt. 10C, 28B, 16A og 9E, sidste 
frist er d.8/8 
Morten tager fat i Stevns 
Flere hjælpere ønskes. P-pladsfolk, vejvisere mm. 
Lars bestiller pokaler 

Træningsafdelingen Joy 
 

Anker ønsker at vi bliver bedre til at få folk til at melde 
afbud på hjemmesiden, så vi kan skrive til dem der ikke 
møder op. 
Erik har meddelt, at han ønsker kun at træne om 
tirsdagen. 
Jonna Fisker vil gerne være træner, hun starter 
sammen med Morten, med et C-hold. 
1/9-2019 er der Foreningernes Dag vi skal have fordelt 
holdene på en tidsplan til trænermødet. 

Presseafdelingen Outi/Heidi 
 

Joy har fået en reklame/tilbud for en annonce i 
lokalsprøjten, Vi blev alle enige om dette ikke er 
nødvendigt, da det koster en del og at vi klare os fint. 

Hus udvalget Lars Der lugter ikke at småkryb inde i klubhuset mere. 
Vi skal have fjernet den grønne busk ved 
redskabshuset, den gror ind i redskabshuset. 
Vedr. Containeren: 
Vi skal have fundet ud af indretningen, inden lys mm. 
opsættes. Dette tager vi hul på efter SM. 
Bent/Lars sørger for hængelås. 

Eventuelt 
 

Morten fortalte om vores bankskifte, der ikke er bare 
lige, det tager tid. 
Kredskonkurrencer for 2020. vi holder en B-E & C-A 
Bent finder datoerne 

Næste møde/proviant 
 

Tirsdag d. 11/9 kl. 20.15 LARS 

 
 
 
 
 
 

 
 


