
 

                                                                                                                                              Dato: 15.08.2022 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 15.08.2022 kl. 19.00 -21.30 hos Marianne, Klostervej 

63, 7500 Holstebro 

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

 Brød: Maria 

 

1) Velkomst ved formand Maria Rømer. 

 

2) Opfølgning af referatet fra 06.04.2022  

ingen bemærkninger 

 

3) Kort nyt fra formand / bestyrelse / udvalg 

Formand:  

Konkurrenceudvalget: Konkurrencekalender  

 

Konkurrenceudvalg: 

Lokalkonkurrencen d. 27. august er aflyst pga. mandskabsmangel. 

Sidst i oktober er der måske mulighed for begynderkonkurrence i agility. 

Lokalfesten sidst i oktober/første weekend i november?. Årets jubilæer fejres her. Marianne har 

listen. 

Materialeudvalg: Materialer til rep. af bænke er indkøbt. 

Instruktørudvalget: Janni skal i gang med overbygning og Dorris skal i gang med grunduddannelsen. 

Der er instruktørmøde 24. august. Indkaldelse er udsendt. 

Bestyrelsen:  

Line kontakter militæret angående parkeringspladser, beskæring af hegn mv..   

4) Klubmodul, hold og kontingent 

Disse hold starter op efter sommerferien: 

- Mette og Heidi: Begynder B 

- Rikke: Begynder C 

- Lisbeth, Tanja, Kirsten og Janni(aspirant): Intro agility (10 ugers) 

- Berit, Dorris(aspirant) og Christine: Hvalpehold (9 ugers) 

- Michelle: Hvalpehold, 28 august (8 ugers) 

 

Der er 7 på venteliste til hvalpehold. Der startes ikke flere hvalpehold op før foråret. Der  

fokuseres på at få flere blivende medlemmer i stedet. 

26 unghunde/familiehunde på venteliste. 

 

5) Status på økonomien  

Driftskonto : 80.464,25 kr. 

Indlån : 152.615,48 kr. 

 

6) Eventuelt 

 

- CB har startet med at udfylde årshjulet - se Onedrive. 



 

- Kommunen har godkendt at give tilskud til græsklipning i 2 år - Kaj Bech klipper træningspladsen 

hver 3. uge. Kontakt til Kaj Bech - Christine. 

- Der er blevet for spurgt til at medlemmer skal kunne komme på toilet. Christian undersøger om 

låsecylindre kan byttes ud mellem dåserum og toilet. 

- Agilityholdet har fået godkendelse til indkøb af ”Hjul”. 

- Elforbruget har været ret højt, da der desværre er blevet tændt for el-radiatorende uden at de er 

blevet slukket igen.  

- Christian kigger på forsikringer, da en af vores forsikringer står i Landsforeningens CVR nr.  

 

7) Næste møde 

Torsdag d. 22. september kl. 19 hos Christine. Marianne har kage med. 

 

 

 


