
 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/1 2013 

 

Deltagere: Kristina Laugesen, Flemming Hansen, Heidi Nielsen, Christina Svendsen, 

Susanne Ekelund og Kenneth Sterup. 

Afbud: Charlotte Bøgvad 

Referent: Christina Svendsen 

 

1) Godkendelse af referat af d. 31/10 2012: 

- Pkt. 6 ny hjemmeside planlagt opstart op til generalforsamlingen 2013. 

Referatet er godkendt. 

 

2) Status på regnskab: 

- Dags dato: 67.131,15 kr. regnskabet er godkendt. 

 

3) Generalforsamling: 

- Dato: 27 februar kl. 19.00 i klubhuset 

- SE og FH modtager genvalg 

- Sekretæren Charlotte Bøgvad ønsker at træde ud af bestyrelsen pga. 

arbejdsbyrde privat, bestyrelsen peger på en kandidat. 

- SE sørge for annonce i aviser 

- SE og KL laver indkaldelse 

- KS bestiller smørrebrød 

- KS står for stemmesedler 

 

4) Trænerhåndbogen: 

- Oplæg fra KL vedrørende goder som træner/instruktør i SHV samt 

kursusgodtgørelse. 
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5) Lydighedsspring: 

- KL spørg Erik angående lydighedsspring. 

 

 

6) AG forhindringer: 

- Slalompinde 36 stk. godkendt 

- Slalombuer 12 stk. a 70,- godkendt 

- Gummistropper til tunnel 2 ruller a 45,- godkendt 

- Røde slalom svejses/repareres godkendt 

- Ny slalom(Bonnik) 850,- + pløkker a 25 kr. stk. godkendt 

 

7) Annoncering, aviser og opslag: 

- Avisannonce ændret med mailadresser 

- KL forslår fly’ers til ophængning, KL laver dem til onsdag d. 23/1-13. 

 

8) Sponsor, Ok og Agria: 

- KL forslår foredragsaften med repræsentant fra Agria 

- KL ansøger OK om Sponsoraftale. 

 

9) Kommunikation:  

- Tiltag for at forbedre kommunikationen mellem træner og bestyrelsen, sendes 

referat fra bestyrelsesmøder fremover også til trænerne. 

 

10) Vippe status: 

- Vippen står i tørvejr hos SE indtil den bliver malet. Nye vippe er uden fod, KL 

udbyder defekt og gammel planke til trænerne. 

 

11) Lys ved pergola: 

- Flere pærer er gået på halogenlamperne til pergolaen, KS efterser dem. 

 

12) Arbejdsweekend: 

- 2 x arbejdsweekend planlagt d. 6-7/4 + 13-14/4 

- CS laver opslag + tilmeldingslister. 

-  

13) Næste møde: 

- Aftales efter Generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Eventuelt:  

- D. 26/10-13 er der klubmesterskab, Ina, Kristina og Jeanette er primus motor. 

- DKK stævne: KS tager kontakt til DKK for at sikre godkendelse af DKK 

stævnet. 

- Ridgeback klubben anmoder om at leje vores plads + toiletforhold. Det ser vi 

ikke noget i vejen for. KS kontakter ”Lene”. Trænerne informeres når datoen 

forelægger. 

- Vandvarmeren slår relæet KL er på sagen 

- KS ønsker nye træningsmapper, køb er godkendt 

- SE ønsker ny trillebør til Rally, Køb godkendt 

Punkter til næste møde: 

- Alarmer til klubhuset 

- Evaluering af Lyset.  

 

 

 


