
 

                                                                                                                                              Dato: 06.10.2021 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 7. oktober 2021 kl. 19.00 -21.30 hos Maria Rømer, 

Kæret 16, 7500 Holstebro 

       Deltagere : Christine, Marianne, Pia, Christian, Line og Maria 

 Brød: Christian 

 

1) Velkomst ved formand Maria Rømer. 

 

2) Opfølgning af referatet fra 19.08.2021. 

Christine bestiller automatisk afstemning hos Jyske bank til 1400 kr/år. Det skal være nemt. 

 

3) Klubmodul, hold og kontingent (Christine) 

Automatisk betaling er ved at køre. Det bliver rigtigt nemt. Medlemmet tilmelder sit kort og betaler. 

Ellers kan man ikke logge på klubmodul. 

 

4) Status på økonomien – herunder nyt fra kasserer, samt status på kasserer opgaver. 

Vi har 46.034 kr på driftskontoen. Indlån 153.726.55 kr. 

 

5) Status på igangværende hold, venteliste og instruktørkapacitet. 

20 hvalpe på venteliste, så det er fint. Berit fortsætter sit hold året ud. 

30 unghunde på venteliste. Vi har ikke pt. mulighed for at give dem en plads. 

Karen har skiftet arbejde og kan fortsætte sit hold 😊.  

 

6) Ultra kort nyt fra formand/bestyrelse/udvalg 

Formand:  

Maria har været til formandsmøde i kreds 2 i Silkeborg. I Skive kommune betaler kommunen for 

instruktøruddannelsen. Man kan få uddannelse i eftersøgning. Rie fra Herning vil gerne komme og 

fortælle om mulighederne.  

Kredsrådsmøde d. 12 oktober. Maria og Christine deltager.  

Kredsgeneralforsamling 21/2-2022. 

Der skal laves en foreningsudviklingsweekend for formanden og en mere. 

 

Konkurrenceudvalget:  

Lokalkonkurrence d. 30. oktober.  

Venskabskonkurrence marts. Landsdækkende C den 11/6-22. B 27/8 kredskonkurrence. 

 

Materialeudvalg:  

Loftslampe købes til skurvogn 79 kr, Christian. 

Ryddet op i skur bag klubhus. Gl. skrammel smides ud. Christian 

Undersøg pris for ny plæneklipper. Den gamle driller en del og det tager ca. 4 timer at slå hele 

arealet. Initiativfonden er måske en mulighed.  

Christian spørger et par havemænd, hvad det kan koste at få eksterne til at slå græsset ind 

imellem. .  

Christine spørger Louise hos kommunen om de kan hjælpe med at slå græs. 

 



 

Instruktørudvalget: 

Bestyrelsen: 

 

7) Lokalkonkurrence og andre konkurrencer. 

Lokalkonkurrence afholdes 30. oktober. Fest om aftenen. 

a) Klargøring af klubhus. 

Der skal gøres rent ugen inden festen.  

Line og Pia støvsuger gulv og vindueskarme.  

Christian checker septiktank.  

Christine gør toiletter klar. 

Christine køber drikkevarer. 

Konkurrenceudvalget klarer arealerne udendørs. 

b) Jubilarer 

 10 år: Jørgen Andersen, Lisbeth Sørensen, Karl Ove Falkesgaard 

 10 års får en mindegave. 

 35 år: Annette Pedersen 

 

 

8) Klubhus – status hvor er vi? 

a) Byggemøde vedr. køkken. 

Der har været afholdt et møde 23. september og vi har en god ide om hvordan det skal laves. 

Højskabe op mod endevæggen, en køkkenø i midten til servering/anretning og længere 

opvaskebord. Elementer bliver så vidt muligt med udtræks skuffer. Elementtypen bliver IKEA’s 

Method i hvid og grå.  

Christian laver tegning og indkalder til nyt byggemøde 

 

9) Instruktørmøde, Status 

a) Gennemgang af referat 

Ingen bemærkninger 

 

10) 75 års Jubilæum 2021 

Vi laver et fest og jubilæumsudvalg a la byggeudvalget. 

Maria, Pia og Marianne indledende. De spørger forskellige om de vil bidrage med forskellige 

indslag. 

 

Vi har fået bevilget 5.000 kr. fra Jysk Energi’s specialpulje. 

Vi havde 75 års jubilæum 31/12-2019. Det er så blevet udskudt nogle gange. Vi aftalte 17. april 

2020. 

21. maj 2022 er fastsat som ny dato. Regningen for de 5.000 kr. skal være Jysk energi i hænde inden 

31. maj 2021, ellers annulleres donationen. 

 

11) Bestyrelsesdag 2021 

Bestyrelsesdag skal opprioriteres til næste møde. 

Politikker osv. skal opdateres.  

 



 

12) Puljer der skal søges-  

Kirsten Høg har forslag til GF forsikring. 

 

Vi har fået bevilget 30.000 kr. fra Jysk energi til nyt køkken d. 17. maj 2021. De skal være brugt 

inden 1 år. 

Christian kontakter Søren angående 10.000 Toyota penge. (Ingen aktion siden sidst) 

Vestforsyning skal søges igen om de 5.000 kr. Der er krav om at man skal møde op til en reception 

for at modtage, så de allerede bevilgede er ikke til rådighed. Christian undersøger 

Sammen med Sørens penge, kan der måske skrabes 2.000 kr. til fra klubben til de 17 tkr til agility 

udstyr. 

 

13. Juleafslutning 

 Plejer at blive aftalt på instruktørmøde. Maria undersøger. 

 Julefrokost d. 27. november for bestyrelse og instruktører om aftenen. Hvem planlægger ?. 

 Julegaver til instruktører og bestyrelse. 

 

Eventuelt ?. 

Marianne har forslag om en fotokollage af hundene på diverse hold. Skal der laves en kollage til 

væggen. Eventuelt i forbindelse med jubilæet. 

 

Næste bestyrelsesmøde 11 januar 2022 kl. 19-21 hos Pia, Krattet 8, 7500 Holstebro. Maria sørger for 

kage. 

 

 

  

 

 


