Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Jensen (PJ)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 11.03.2017 i Klubhus i Mølleengen.

Tilstedeværende:
Claus Guldborg Nyvold (CG)
Eva Bang Rasmussen (ER)
Frands Agersnap (FA)
Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Gennemgang af
sidste referat og
godkendelse af det.

Udsat til næste møde

Gennemgang af
referat fra GF og
godkendelse af det

Udsat til næste møde

Konstituering af
bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig så rollerne
er fordelt således:
Formand:
Peter Jensen
Næstformand:
Frands Agersnap
Kasserer:
Claus Guldborg Nyvold
Sekretær:
Richard Leth
Best. medlem:
Eva Bang Rasmussen

Holdtræning forår

Holdene i Mølleengen er som følger:

Ansvarlig:

Deadline:

Hvalpehold – træner lørdage kl. 12:00 –
Instruktører Britt Balle og Toke Vadum
Unghundehold fortsætter – træner
lørdage kl 9:00 – Instruktør Allan
Jørgensen
Lydighedshold – træner tirsdage kl 18:00
– Instruktører Toke Vadum og Loni
Pedersen
Kåringshold – træner onsdage kl 17:30
og lørdage kl 9:00 (forår og sommer
halvår tillige tirsdage kl 17:30 i skoven) –
Instruktører Aksel Krelskov og Loni
Pedersen
Adfærdshold – træner lørdage kl 13:30 –
Instruktør Britt Balle
- at holdene kører fra nu i lørdags (11.
marts) og frem til 24. juni hvor vi holder
sommerferie.
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Det er sådan at både medlemmer og
kursister, gerne må træne hund i
sommerferien (juli og halv august) det er
blot uden instruktør.
Prisen for forårstræningen er på 750,- kr
– og jeg kan oplyse at ALLE kursister har
betalt.
Der er pt. 5 kursister og 1 medlem på
hvalpeholdet – der kommer en mere den
8. april – så er de 7 på holdet.
Der er pt. 3 kursister og 3 medlemmer på
lydighedsholdet
Der er 7 kursister og 1 medlem på
unghundeholdet (Der er tillige et nyt
medlem, der skal tilbydes medlemskab da
vedkommende jo har bestået 1’er prøve.)
Kåringsholdet har pt 11 medlemmer
hvoraf de 8 er meget aktive.
Træningsleder i
engen

Loni har taget over fra Peter og er igen
Træningsleder i Engen.

Arrangement d. 19-3

Der blev afholdt et medlemsmøde forud
for dette bestyrelsesmøde, hvor ca. 15
medlemmer deltog.
Formålet var at skaffe ”hjælpere” til alle
de opgaver der skal udføres til dette
arrangement, Unghunde konkurrence.
De fremmødte skal have stor ros for
deres villighed til tilbyde sig til de
forskellige opgaver, så det var hurtigt
overstået.
Det er virkelig et godt tegn, når man ikke
skal ”gå tiggergang” for at få hjælp.
Da alle de arealer der skal bruges
befinder sig i Nordbyen, er
Hovedstandpladsen flyttet til Lisbjerg NY
skole.

PJ

evt.

Medlems arrangementer:
Magtor:
Der holdes foredrag af Chr. Hembo på
Magtor, Solkærvej 21 i Hinnerup d. 3.
maj kl. 18:30. Varighed 3 – 3½ time.
Der er plads til 30 – 35 deltagere.
Se evnt: www.magtor.dk

PJ

PJ har haft kontakt til Martin Knudsen
(Ikon inden for schæferhunde verdenen.
Deltaget i adskillige DM og VM inden for
IPO. Ved VM i 2007 blev han bl.a. kåret
for verdens bedste lydighed.

PJ
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Han er kendt som en meget dygtig
problemløser, måske p.g.a. hans
pragmatiske tilgang til træning og ikke
mindst hans prisværdige motto:
”Man skal få det bedste ud af det, man
har.”)
Martin kontaktes for mulig dato (+en
evnt. opfølgning)
Antal hundefører og deltager uden hund.
Oplæg til program.
Indbydelser udsendes når detaljer er på
plads.
PJ har kontaktet Martin Hasager, kendt
figurant for et arrangement omhandlende
Bid.
Mere følger når detaljer kendes.

PJ
PJ
PJ

PJ
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