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Opdatering på byggeansøgning 

Christina indledte mødet med at fortælle at hun lige har fået vores byggetilladelse til det nye 

klubhus - Juhuuuuuu 

 

Samtidig har vi fået fuldmagt til at søge om at lægge vand ind og nedgrave en 

opsamlingstank. 

Vi skal derfor i gang med at søge om støtte til disse installationer og vil forsøge hos Nordea-

fonden. Man kan få en forhåndsvurdering på om det kan betale sig at søge: 

https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/faa-en-hurtig-vurdering 

 

Klubhus praktik 

o Tømning 

o Flytning 

o Afhentning 

Gammelt klubhus er afsat til afhentning og bliver afhentet i uge 51 koordineret med at vores 

eget nye skal afhentes i uge 51. 

Det betyder at vi har maks. to uger. 

Nedpakning er begyndt lørdag den 2/12 og der bliver pakket noget mere ned i starten af 

denne uge. 

Vi skal prøve at mobilisere folk der kan hjælpe med at hjælpe med nedpakning og rydning på 

lørdag den 10/12. 

Vi starter grillen og får grillet pølserne fra fryseren og isene spiser vi til dessert. 

Janni laver opslag på Facebook og det sendes også ud som nyhedsbrev. 

 

Vi har fået et tilbud på forsikring af pavillonen fra Tryg og vil indhente flere fra 

forsikringsprisportalen til sammenligning. 

 

 

Igangsættelse og samling af kræfter til fastelavnsskuet 

Aftale med René om at vi går efter en FCI-dommer fra Sverige. 

Vi har fået lov til at leje ridehuset vi brugte sidste år til ringtræning, men det er samme dage 

som Kreds 6 holder ringtræning (søndage i januar) og vi prøver derfor om vi kan finde et sted 

vi i stedet kan være om onsdagen, så der bliver to muligheder per uge. 

Næste år har vi aftalt at vi koordinerer med Kreds 6 på forhånd. 

 

Vi genopliver skue-gruppen på Facebook for at få det i gang. 

Vi laver ikke Amerikansk lotteri denne gang, da det er alt for stort et arbejde. 

Der skal laves aftaler med fodersponsorer. 

Katalog bliver kun elektronisk. 

Anja laver opslag om skue. 

 

 

DM i IGP3– maj 2023 

Christina har været til møde med kommunen og fået tilbudt at vi kan låne boldbanen der ligger 

ved siden af Farum Park. Så har vi både tribune, overdækning, lydanlæg osv. 

 

https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/faa-en-hurtig-vurdering


Henning er i gang med at finde områder med vårbyg som vil være 7-10 cm i maj måned og 

ikke vil knække når man træder på det. Pt. er vi oppe på 113 HK (Søsum, Slangerup, 

Taastrup). Der mangler nu kun 40 HK. 

Når det er på plads, kan vi melde ud at vi tager arrangementet. 

 

Der skal ikke laves katalog og få pokaler sammen med foderpræmier. 

 

Hovedklubben stiller 12-15 dommere og de skal have et sted at bo. Hovedklubben betaler 

dette. 

 

 

Aktiviteter for medlemmer i 2023 

Forslag til arrangementer: 

 

- Maja Guldborg, ekspert i hunde og deres bevægelser (dyrlæge, neurolog og 

kiropraktiker): Foredrag om hunde i vækst. 

Hvordan kan man styrke sin hund bedst muligt og sørge for at den bliver optimalt fysisk 

trænet. 

 

- Temaaften med prøvedommer der fortæller om hvad de vurderer og hvordan man kan 

forberede sig bedst til en prøve. 

 

- Triatlon med hund genoptages. 

 

 

Generalforsamling 

Anja genopstiller ikke til bestyrelsen, så der er en plads ledig enten som bestyrelsesmedlem 

eller suppleant. Bestyrelsen er gået i tænkeboks om hvem vi kan spørge. Sidder der et 

medlem med lyst til bestyrelsesarbejde opfordrer vi til at kontakte bestyrelsen. 

 

 

 

Eventuelt: 

Julenyhedsbrev med god jul, detaljer om juletur (Halvvejshuset), detaljer om nytårstur 

(Springforbi? – Janni researcher), kommende arrangementer i 2023, nyt bestyrelsesmedlem. 

 

 

 

Næste møde: 3. januar 2023 (Christina finder et (varmere) lokale) hvor vi skal forberede 

generalforsamlingen. 

 


