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01. Formanden Orienterer. 

02. Kasserer Orienterer. 

03. Agility. 

04. Konkurrencer i 2020. 

05. Har vi nogle nye instruktør/træner emner 

06. Sommer lege med grill. 

07. Eventuelt. 

 

 

Ad. 1: Formanden Orienterer. 

Bent har været til Landsmøde, det var et stille landsmøde, der var ikke noget fra de forskellige udvalg. 

Der var kun en afstemning om honorar til Landskasseren, der arbejder på nedsat tid, der blev ikke vedtaget 

noget honorar i vedtægterne er der mulighed for honorering af tabt arbejdsfortjeneste. 

Der bliver afholdt DM 2021 i Vejen/Kolding, nærmer tilgår når tiden nærmer sig. 

DM bliver afholdt i Langeskov i 2019, nærmer oplysninger kan ses på hjemme siden.  

Lene har været til Formand/kasserer møde i kreds 6. Dommerne vil fremad rettet gerne dømme 2 sammen, for 

at lære lidt af hinanden. 

Sjællandsmesterskabet bliver afholdt i Herfølge i år, efter følgende ønsker man at der er andre klubber som vil 

afholde dette efter følgende år.  

 

Ad. 2: kasserer orienterer. 

Der er en god kassebeholdning i klubben, lad os forsætte med denne holdning, hvilket gør at vi bedre kan stå i 

mod hvis der skulle komme noget uforudset. 

Der er pt. 147 medlemmer. 

Lydighedskonkurrancen var godt besøgt med 26 b- hunde og 17 C-hunde, hvilket gav en god Økonomi for 

klubben. 



 

Kasseren syntes godt om jobbet, selv om der er rigtig meget arbejde i at være kasserer 

Kasseren havde et ønske om en gulerod til de medlemmer, som betaler deres kontingent til tiden, det vil blive 

taget op senere. 

 

Ad. 3: Agility. 

De har solgt de gamle blå spring, således at der er råd til nogle nye, vi er fået sponseret 5 nye stk., vi siger tak 

til sponser, for de nye spring. 

Insect-stop har spurgt ind til om det noget vi ønsker at gøre reklame for på vores hjemme side, vi takker nej 

tak, på nu værende tidspunkt. 

Jette med Maggie er ud taget til Dm, Marianne B. Larsen mangler kun 1 placering for også at være med, mon 

ikke der kommer nogle flere. 

 

Ad. 4: Konkurrencer i 2020. 

Vi ønsker at afholde d. 8/3-2020 og byder ind med C/B konkurrence. 

 

Ad. 5: Har vi nogle nye instruktør/træner emner. 

Vi er interesseret i at uddanne nye instruktør, da vi jo må se i øjne at vi er blev lidt grå på toppen, der skal 

nogle yngre kræfter til at tage over. 

 

Ad. 6: Sommer lege med grill. 

Bestyrelse står for grillen, når vi er færdig med sommer legene, der skal laves opslag, FM taler med Tommy og 

vender tilbage til Minna. Minna samler op på resten, pris pr deltager er 25 kr. Bestyrelse/Klubben står for 

indkøb. Der vil være sommer lege fra kl. 10-12 og grill ca. k, 12,30. Lotte og Minna står for aktiviteterne. 

Ad. 7: Næste møde. 

Næste møde er onsdag den 28/8-2019 kl. 19:00 i klubhuset 

Ad. 8: Eventuelt. 

Vi er blev spurgt ind til om vi deltager i Foreningernes dag, Lene skriver at vi ikke deltager i år og at vi så må se 

om ikke vi kan få sat et lille hold sammen til næste år. 

Vi er heller ikke med til Danmarks dejligst på de hvide svaner. 

Vores konto nr. må gerne stå noget tydeligere på vores hjemme side, det vil der bliv arbejdet viderer med.  

 

 

 


