
Bestyrelses møde Kreds 55 den 3. august 2021 
 
Tilstedeværende: 
Janni Ysbæk-Nielsen 
Yvonne Beicker 
Anja Waldstrøm 
Niels Errendal 
Fraværende: 
Pernille Dohlmann og Britta Thomsen 
  
  
Skiltning i kredsen. 
Vi er i dialog med kommunen, som vil hjælpe os med at lave skilte til ophæng på lågerne. Vi vil gerne 
kommunikere at pladsen er en træningsbane, samtidig med lidt høflige huskeregler om at passe på vores 
område, bane og træningsmaterialer. 
Vi har den 12. august møde i kredsen med en kommunikations medarbejder fra Kommunen, som vil sikre at 
vi får lavet skilte til ophæng med klare budskaber om hvordan pladsen bruges. Vi har lavet et udkast med 
budskaber vi ønsker bliver kommunikeret. Kredsen har ingen omkostning forbundet med dette. 

Anja og Christina har opgaven med kommunen 

Hjertestarter 
Vi har ansøgt Trygfonden om en hjertestarter, der skal hænge udenfor. Ansøgningsfristen er 1. september 
2021 og derfra er en behandlingstid på 3 måneder. Omkostningen er 0 kr. for etablering og 400 kr. om året 
til strøm udgift (varmeskab) – vi vil søge kommunen om at dække denne omkostning. 
Christina har opgaven med kommunen. 

SSP 
Der har været en del unge mennesker som har haft hyggestunder natten mellem fredag og lørdag i vores 
kreds den sidste måneds tid, det har medført en del oprydningsarbejde lørdag morgen. SSP-teamet i 
kommunen har påtaget sig opgaven at køre forbi vores kreds 1-2 gange fredag aften frem til kl. 23.00. De vil 
tale med de unge om oprydning. 
  
Bane vedligeholdelse og ny aktivitetsbane 
Vi har lavet en aftale med kommunen om, at de tager omkostningerne til hegnet. Vi vil som forening selv 
reparere hegnet. Tom og Niels indhenter et tilbud på hegn, vi kan fremsende til kommunen. 

Ny aktivitets bane 
På baggrund af en ide som kommer fra Hilmer Kampsø-Jensen blev det besluttet at bygge en aktivitetsbane 
i den ene enden af træningsbanen. Den kan bruges af alle, der vil arbejde med kropskontrol og udfordre 
deres hund med forskellige aktiviteter. Janni har ansvaret for at banen bliver klar til den nye sæson. 

Medlemssystem 

Det er besluttet at gå tilbage til det tidligere medlemssystem. som Stig Christensen har bygget. Stig vil 
varetage rollen som dataansvarlig sammen med Christina Hald. Årsagen til skift af medlemssystem, grunder 
på bedre data på hundeoplysninger og vi reducerer omkostningerne fra 1.500 kr. årligt til 170 kr. årligt 
  
Udvalg 
Vi har pt.  7 medlemmer, som har meldt sig til at være en del af udvalgene. Vi opdaterer udvalgene med 
navne og roller og fremsender dette i det kommende nyhedsbrev. 



  
Klubhus 
Vi har fået et svar fra kommunen om, at vi umiddelbart ikke kan sætte et nyt klubhus op, vi har fået lov at 
renovere det nuværende. Vi er dog af den overbevisning, at det ikke kan svare sig at renovere det 
nuværende klubhus, så vi tager kontakt til kommunen igen og forsøger at komme frem til en bedre løsning. 
  
Parkering 
Vi har besluttet at opdatere ”parkeringsguiden”, som udleveres ved indskrivning og fremsendes i et 
nyhedsbrev. Vi må sikre at hunde som larmer i bilen, bliver parkeret væk fra naboerne. Naboerne vil gerne 
gå sammen med os til kommunen i forsøg på at skabe flere / anderledes parkeringsmuligheder. Vi skal have 
kaffemøde med naboerne i August, dato er ikke fastsat endnu. 
Anja har opgaven at sikre vi får opdateret ”parkeringsguiden” Janni og Christina har kontakten med 
naboerne og repræsentere bestyrelsen på kaffemødet. 
  
Aktiviteter i 2021 inkl. nye hold og juleskue 
Der startes nosework hold op i den kommende sæson, det afholdes hver tirsdag kl. 17-18, Yvonne Breicker 
er ansvarlig for dette. 
Juleskue, dato for juleskue bliver søndag den 26. december 2021. Janni koordinerer alle indsatser / 
forberedelser. Christina Spørger René om dommer. 
IGP holder starter op fra 23 august 2021, Træner er Marianne Kørbing. Betaling for deltages på dette hold 
er delvist egen betaling. 
  
Nøgler 
Vi skal have opdateret vores nøgleliste Janni spørger Svend om overlevering af denne. Det er besluttet, at 
kun trænere, køkkenteamet, pladsteamet samt bestyrelsen har nøgler til klubhus, skabe og container. 
  
Velkomstbrev nye medlemmer 
Vi har på baggrund af gode input fra Ivar Gruber Petersen og Otte Rydeng, udarbejdet et velkomstbrev til 
alle nye medlemmer med information om kredsen. Dette skriv bliver også delt med det kommende 
nyhedsbrev, så alle vores medlemmer ved, hvad velkomstbrevet indeholder. 
  
Indskrivning 
Det blev besluttet at indskrivningen kan foregå på mail eller personligt fremmøde til indskrivning i kredsen. 
Stig vil komme med et forslag til hvordan vi smartere kan online indskrive i forhold til at bruge mail i 
fremtiden. Vi vil fortsat tilbyde indskrivnings aften i kredsen. 
  
Mødestruktur for bestyrelsesmøder 
Der vil blive afholdt bestyrelsesmøde hver den 1 st. tirsdag i en ny måned.  
 

 

Referent: Christina Hald 

 


