
Referat 

 

Bestyrelsesmøde den 01.03.22 kl. 18.30 hos Hans, Grethesvej 19, Hjørring 

 

 

1. Godkendelse af referat. 

Referat godkendt.  

Afbud fra Mette, Liselotte og MajBritt. 

2. Nyt fra formanden. 

Ann-Carina er spurgt og vil gerne have en DcH telefon til 

hvalpeafdelingen. Og dermed telefontid ex. 2 gange om ugen i 1 

time.  

Kredsen vil gerne finde en eller flere nye adfærdskonsulenter – 

nogen bud??  

Kredsen efterlyser også kredsinstruktører. 

Konkurrenceprogramet skal revideres – Poul Graversen fra 

konkurrenceudvalget tager gerne imod forslag.   

Store klasser A og E, måske som nordisk at vælge enten rundering 

eller spor.  

Alle klasser vurdere hund og HF så samarbejde belønnes. 

Sendes inden den 9/3. 

Gitte Gehrt har efterspurgt om der er nedslag på kaffekort i år? 

Ingen nedslag, de koster 100 kr. 

 



19/3 landsmøde, John gennemgik dagsordenen.  

Indkomne forslag omkring til rettelser af vedtægter er der ingen 

kommentarer til, vi finder dem ok. 

Omkring kontingentforslag – hvor HB foreslår uændret – her har 

John lavet et modforslag, hvilket vil betyde nedsættelse med 30 kr 

pr. medlem pr. år – dette bakker bestyrelsen op om. Forslag 

vedhæftet. 

HB vil gerne have nogle certificeret kontrakt instruktører – her er 

bred enighed om at vi skal gøre hvad vi kan for at forhindre dette. 

HB s oplæg er vedhæftet. 

 

3. Hjælp til TU. 

Dette blev drøftet og der blev fundet nogle emner som Sanna 

kontakter. 

 

4. Nyt fra TU. 

Kurser er snart på banen, og ligeledes et nyhedsbrev som kommer 

her i marts, Sanna vil gerne have indput senest 10/3-22. 

Nordisk konkurrence den 20/3-22. 

 

5. Nyt fra KU. 

Intet nyt. 

Hans: snakket med Kaj fra Nibe og fået mange gode råd til hvordan 

man søger fondsmidler til f.eks. Trænergaver, lysanlæg, 

kursusgebyrer og andet. Hans hører J&N elektriker om et overslag 

på energibesvarende led lys og prøver at søge DGI om dette. 



6. Næste møde. 

6/4-22 hos Inge og John. 

7. Evt. 

Hvem er i køkkenet  til konkurrence den 30/4 og 1/5, Ella?? 


