
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 14. december 
2017
Sted: Hos Niels kl. 19.00

Punkter til drøftelse:

1. Status på arealer omkring nyt klubhus, dræn og belægning

Palle har fået et tilbud vedr. Nedrivning af det gamle klubhus. Dette er videre 
sendt til kommunen i håb om at de vil overtage huset, eller hjælpe med 
økonomien vedr. Nedrivning. Vi har ligeledes sendt vores bekymring vedr. Vej 
og vand problematikken, samt ønske om lys på lydighedsbanen. Vi forventer 
ikke svar før efter nytår, da Klaus Lykkebæk er på ferie.

2. Flere medlemmer efterspørger mulighed for tryk på selvvalgt tøj, 
hvilken tilbagemelding kan vi give?

Forslag:

Det originale logo fra Dansk politihundeforening kan frit benyttes af 
medlemmer såfremt tøjet enten er sort, mørkeblåt eller hvidt. På sort/
mørkeblåt anvendes det hvide logo og på hvidt anvendes det sorte 
logo.  

Dette er vedtaget og ved tryk skal der ske henvendelse til bestyrelsen.

3. Medlemsmøde med orientering om DM 2019 torsdag d. 11. Januar kl. 
19.00. Tina sætter seddel op i klubben og lægger det på Facebook. 
Arbejdsudvalget for DM 2019 er nedsat. 



4. Konkurrenceplan 2018. Vi byder ind på unghundeoprykningen d. 25. 
Marts.

5. Indkøb af nyt bideudstyr. Hvis vi mangler noget, så sig det til 
bestyrelsen. Vi synes ikke umiddelbart der mangler noget pt.

6. Retningslinjer ang. hunde i skoven: Af hensyn til brug af 
Hamborgskoven, har vi fået henvendelser vedr. Løse hunde og ikke 
lukkede bure i bilerne. Derfor må vi indskærpe at Hunde skal føres i 
snor til og fra øvelserne og Når hunden sidder i bilen, skal buret været 
lukket. Forbipasserende synes det er ubehageligt at gå forbi biler, hvor 
hunden ikke sidder i lukket bur og at hunde løber forbi dem, når de 
færdes på vejen.

7. Eventuelt:  Lydighedscup, vi overvejer dette og indhenter oplægget fra 
Næstved. Derudfra kan vi lave vores eget oplæg.                 
Parallelmedlemsskab: 500 kr.                                                           
Dølle: Vi afventer om vi får en opgave igen.                                                                  
Referent: Tina Lorentzen                                      


