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Emne Navn Referat 

Godkendelse af referat fra 
sidste møde 

Pernille Godkendt. 

40 års jubilæum Emne fra sidste møde Vi er pt. 128 medlemmer af kreds 
55. 
Vi satser på at fejre det til sommer, 
så vi finder en dato når vi holder 
møde i januar. 
Der bliver dog nok en lille fejring til 
indskrivning i februar hvor vi reelt 
har jubilæum (det var den 13. 
februar). 

Førstehjælpskasse til hund 
opdateres 

Opfølgning fra sidste 
møde (Pernille) 

Er stadig i gang. Skal være på plads 
inden indskrivningen. 

Ringtræning Janni Datoer er på plads for december og 
foregår i ridehus tæt på kredsen. 
Vi betaler 350 per gang og hver 
deltager betaler 20 kr. inkl. kaffe. 
Derudover kan vi tage lidt øl og 
vand med vi kan sælge. 
Christina spørger Helle om der er 
styr på ring (bånd, mursten osv.). 
Hvem sætter op? 
Opslag på Facebook der husker folk 
på det -> Janni gør dette. 

Dato for generalforsamling - 
evt. lokalebooking 

Christina Generalforsamling er den 27. januar 
og vi har booket teatersalen i 
kulturhuset. 
Seneste indkaldelse skal være 14 
dage før - vi satser på at den skal 
laves 1. uge i januar. 
Inden da skal vi have taget stilling til 



om vi genopstiller hver især.  
Næstformand, sekretær, kasserer 
og suppleanter er på valg. 

Tøj med reklame for kredsen Opfølgning fra sidste 
møde 

Udsættes til januar. 

Juleskue status  Budget er lavet. 
Mange sponsorer er fundet. 
Gevinster til amerikansk lotteri har vi 
fået en del af. 
Arbejdsopgaver er stort set fordelt. 
Vi har brug for mere foder til 
præmier/placeringer i klasserne. 
Der afholdes ugentlig statusmøde, 
hvor der følges op på de forskellige 
punkter. 
Vi har stadig brug for flere hjælpere. 

Udvalg - har vi fået hængt 
opslag op 

Opfølgning fra sidste 
møde 

“Bobler” er opdaterede - men vi skal 
også have opdateret de enkelte 
plancher/udvalg med navne. 
Christina opdaterer og sender til 
Janni til print. 

Status på klubhus  
Inkl. forslag om at renovere 
det nuværende 

Christina Vi får et tilbud på en pavillon der er 
afmonteret, kun en skal, så vi skal 
selv sørge for “indmad” inkl. køkken. 
Vi skal også selv sætte en side på, 
så det skal også med i budgettet 
hvis det er den vi vælger. 
Når vi har et bud på nyt hus 
indkalder vi til medlemsmøde om 
det. 

Sporområde hos militæret Opfølgning fra sidste 
møde (Pernille) 

Der er tre steder vi har fundet vi kan 
bruge, men vi skal nok søge 
generelt på miltærområdet. 

Hvem har nøgler til 
udlevering? 

Pernille/Niels Nøgler til udlevering bør ligge 
samlet hos Niels. 

Julenyhedsbrev med survey Christina Vi skal have lavet et 
julenyhedsbrev/julekort til 
medlemmerne. 
Heri skal vi have en lille 
undersøgelse om hvordan 
træningen er gået i sæsonen. 
Christina laver forslag til spørgsmål 
via Survey-monkey. Vi har fået 
forslag til spørgsmål fra Anders. 



Formandens beretning Christina Vi skal have lavet beretning inden 
generalforsamlingen - det skal være 
bestyrelsens beretning og ikke kun 
formandens syn. 
 
Der skal også laves årsrapport fra 
udvalgene om prøver, skuer osv. 
Hvad er der sket i kreds-, AU- og 
træningsudvalgene. 

Dirigent til generalforsamling 
 

 René har accepteret at være 
dirigent. 

Dato for møde før 
generalforsamling - skal ikke 
være 20.1.22 
 

 Møde til forberedelse af 
generalforsamling skal vi have 
planlagt. Det bliver tirsdag den 18. 
januar. 

Foredrag i den nye sæson Anja Forslag om foredrag om f.eks. 
Schæferhundens historie med 
René. Det tager vi op til næste år. 

Arrangement for frivillige i 
kredsen 

 Det er to år siden vi sidst har holdt 
et arrangement, så vi bør snart 
holde et igen hvis Corona tillader 
det. Vi satser på første kvartal 2022. 

   

   

 


