
Bestyrelsesmøde 13. August 2015 hos Ulla 

– der laves et opslag om dåseøl i og omkring klubben og om øl og bilkørsel. Ulla skriver 

dette. 

– uddannelse af nye figuranter, vi har nogle der skal igang med udd. Fx. Charlotte, Karina, 

Sanne, Anette, Robert, Lasse. Allan og Kim skal have fat i Gondek eller Jan for materiale 

m.m. 

– Niels ringer til Bo og rykker for medlemslisten 

– udtagelserne er der styr på. Vi håber vi kan bruge klubhuset. 

– punkter til tilmeldingen til DM, Tina kigger og videresender evt. Til Dorthe fra Næstved. 

– evaluering af lokalkonkurrencen: Der er kommentarer om at kriminalklassen var for svær 

pga. Skovstykket. 

Der er ligeledes kommentarer om samarbejdskonkurencen ugen efter. 

Vi I bestyrelsen synes ikke at hverken opgaver eller arealer var for svære. Vi synes at Lars 

havde lavet en fin og fair konkurrence. 

Det er svært at få folk til at være tilrettelæggere og derfor skal HF’erne tænke over deres 

kritik over konkurrencen i forhold til eget præstation. 

Vi I bestyrelsen har valgt at fremstille en ny huskeseddel for tilrettelæggere, som kan 

hjælpe den enkelte tilrettelægger. 

– Nyt klubhus: Ulla har snakket med ingeniøren der står for banerne og han har sagt at det 

kan trække ud med påbegyndelsen af kunstofbanerne. Hvis dette er tilfældet, vælger vi at 

holde udtagelserne i klubben. 



– ansøgningen til Lokale og anlægsfonden er færdig, vi venter bare på de tegninger der 

skal medsendes, disse laves i uge 34. 

Når vi ved besked om udfaldet af denne, tager vi stilling til om vi kan bygge nyt eller om vi 

skal til at kigge på en pavillonløsning. 

– vi planlægger en temaaften i efteråret. Vi arbejder på forskellige emner. Ulla undersøger 

noget med førstehjælp til hunde, Tina undersøger noget med narkohunde og Jan 

undersøger noget med servicehunde/blindehunde. 

Vi overvejer om det skal ud offentligt, når først der er fastsat en dato. 

– nye lydighedshold: Thorkild har foreslået at vi kører lydighedshold på skift. Dvs at 

holdene roterer, så der er lydighedshold alle aftener. Nærmere Info, spørg Bente eller 

Thorkild. Der skal laves et oplæg og så skal der laves en flyer der kan komme ud i god tid 

inden. Vi bestemmer hermed at det skal annonceres på facebook og i lokalaviserne i god 

tid. En måned inden og en uge inden. 

– der er indkommet en forespørgsel om at få cyklerne lavet og at få græsset slået. 

Jan sørger for at cyklerne bliver gjort klar. 

Vi spørger husudvalget om de kan sørge for græsslåning. thomas sørger for dette. 

Evt. 

Der efterlyses indlæg til politihunden, Tina skriver ud på facebook og efterlyser indlæg. 

Vi overvejer hvornår lokalkonkurrencen skal ligge og det bliver sidst i maj eller først i juni. 

Niels spørger Anette og Thomas om regnskabet fra sommerfesten. 

Vi forespørger om festudvalget har styr på årsfesten. 



Tina prikker til dem der endnu ikke har skrevet sig på til rengøring. 

 


