
Bestyrelsesmøde mandag d. 21. september 

Deltagere: Nina, Jørn, Ruby, Eva, Susanne, Annette, Mikkeline (referent) 

Dagsorden:  

1. Siden sidst 

• Der har været husdag. Der kunne have været flere deltagere, men der blev arbejdet og det 

var hyggeligt.  

2. ITUV update 

• ITUV er for tiden sat på pause. Det er planen at vi indkalder til trænermøde i oktober hvor 

der vil etableret et nyt ITUV. Skal vi præsentere ITUV regelsæt for trænerne inden valg til 

ITUV eller først præsentere det for ITUV når det er valgt? Der skal lægges en plan for dette, 

Eva med hjælp fra Ruby og Jørn laver et oplæg. Bestyrelsen (minus Mikkeline og Nina) 

holder møde om dette senest om 2 uger.  

3. Kommentarer på spørgeskema + update om hal 

• Vi jagter stadig jordtilbud. Vi har fået et tilbud som vi nærlæser. Vi undersøger stadig 

muligheder.  

• Der er kommet en del svar allerede og vi glæder os til at se resultatet. Vi spreder det gode 

budskab om at huske at svare på vores respektive hold.  

4.  Generel up date om vintertræning og øvrig træning, hvalpehold i dagtimer.  

• Vedr. agility, Eva opretter hold, selve koordinering af træning sker af agility trænere i 

FÆLLESSKAB og dette gælder for alle. 

• Eva sendt skema ud og hørt fra mange. Enkelte trænere mangler at melde tilbage. Eva 

opdaterer klubmodul løbende efterhånden som hun får informationer ind.  

• Mange hundeførere afvises pt. pga. manglende kapacitet. Det sker dog alle steder for tiden.  

• Anne har tilbudt at tage et hvalpehold i dagtimer. De sidste 8 er blevet spurgt, men kun 

meget få hunde(førere) kan på dette tidspunkt. Holdet slås op på hjemmesiden (start, antal, 

…). Jørn aftaler opslag med Anne. Holdet oprettes hvis der er nok som melder sig. 

5. Klubfest og klubkonkurrencer 

• Der er møde i konkurrenceudvalget onsdag d. 23. september. Derefter ved vi mere om dato 

for begge dele.  

6. Evt. 

• Græsset er slået på arealerne i dag. 

• Kursustilbud i Klub-Modul. 

• Kursus med Iben: status er at Iben endnu ikke har meldt tilbage på Jørns henvendelse.  

• Villy vil gerne tilmeldes dommeruddannelse i NoseWork. Bestyrelsen imødekommer ønsket 

og indstiller Villy.   

7. Næste møde: Opfølgning på spørgeskema mandag d. 28. september kl. 19.40-20.40.  


