
Referat fra bestyrelsesmøde den 2. juni  

 Dagsordenspunkter Beslutning Ansvarlig 

1. Evaluering af Skovkøbing 

Grandprix.Samarbejde med 

SkovboDeltager fra Maribo og 

NakskovInstruktørerBespisningRegnskab 

Træningslejeren evalueres i 

planlægningsgruppen.Forslag om 

at deltagerne selv medbringer 

drikkelseForslag om at finde et 

billigere sted at afholde lejeren 

 

2. Lokalkonkurrence den 25. og 26. juli Der er hængt foreløbig 

tilmeldingsseddel op i 

klubben.Fælles spisning søndag. 

Vi tænder op i grillen og alle 

medbringer kød og 

tilbehør.Tidspunkt for spisning 

meldes ud senere. Vi spiser 

samlet! 

 

3. LydighedsholdHvordan hænger de to 

store lydighedshold sammen med de 

forskellige fortsætter hold?Kåringshold. 

Hvordan sikre vi at nye hundefører bliver 

klædt på til kåring? Forslag om 

temadage.Hvordan sikre vi at vi forsat 

har instruktører til lydighedsholdene? 

Efterårets store 

lydighedshold:Opstart august. 8 

gange, pris 400 kr.Fortsætter 

hold:Opstart oktober. 6 gange, 

pris 300 kr. (lørdag morgen 

8.30)Forårets store 

lydighedshold:Opstart marts. 10 

gange, pris 500 kr.Fortsætter 

hold:Opstart maj. 6 gange, pris 

300 kr.(lørdag morgen 

8.30)Tillempet kåringsprogrammet 

med point udleveres til dem der 

stiller op i kåringsklassen.Efter 

lokalkonkurrencen planlægges 

temadag for 

kåringsklassen.Lydighedsudvalget 

 



indkalder til inspirationsaften, hvor 

alle kommer med deres bedste 

øvelser. 

4. Opdatering af dommer/figurentliste Dommer og figurentlisten skal 

fremsendes til områdeledere 

JBente mødes med Jytte snarest 

og tilretter listen.Niels indhenter 

den nyeste medlemsliste fra 

hovedforeningen. 

 

5. Klub tøj Tina har været i dialog med 

Profilbutikken ang. klubtøj.Tina 

vælger  nogle ting ud og får pris 

og udvalg. 

 

6. Eventuelt Der skal udbydes figurentudd. til 

august/september.Område 5 

ønsker at uddanne en 

bruttogruppe af 11´er 

figuranterKompaskursus 

planlægges og udbydes – Ulla 

 

  

Vigtig information 

Som I alle ved er Guldborgsund kommune og NFC godt i gang med at udmønte idéen om et 

idrætscampus. 

Første etape omfatter etablering af to kunststofbaner. Disse to baner etableres på arealet ved 

vores klubhus. 

Husudvalget, Thorkild, Storm, Gorm og jeg, havde første møde med Guldborgsund kommune 

og NFC tilbage i april måned. 



På dette møde blev det aftalt at Guldborgsund kommune og NFC skulle gå i dialog med en 

landmåler, således vi fik dokumentation for, at vi kunne bevare vores klubhus og det lille 

træningsareal foran skoven. 

Den langsigtede plan er, at Politihundeforeningen skal flytte ud ved siden af 

Schæferhundeklubben i eget klublokale med egne træningsarealer. 

I mandags havde husudvalget så anden møde med Guldborgsund kommune og NFC. 

På mødet kom det frem, at kunststofbanerne kommer til at fylde det meste af det græsareal vi 

kender i dag. I etableringsfasen vil det ikke være muligt at komme til klubhuset i bil, da vejen 

midlertidigt nedlægges. 

Konklusionen er derfor, at vi skal være ude af klubhuset senest 15. august 2015. 

Guldborgsund kommune og NFC har umiddelbart ingen forslag til midlertidig placering. De 

erkender, at de står med noget af en udfordring og de forventer samtidig, at der vil være behov 

for at finde et midlertidigt klubhus til os for en periode i op til 2 år. 

Jeg er på ingen måder tilfreds med det meget mangelfulde informationsniveau Guldborgsund 

kommune og NFC har lagt for dagen. 

De stiller os i en situation, hvor det er vanskeligt at se muligheder. Med en tidsfrist på to 

måneder og en august måned hvor vi har flere konkurrencer samt lydighedshold. 

Jeg har derfor brug for alle medlemmers kreative idéer – hvor kan vi have klubhus for en 

periode? 

Jeg har siden i mandags været i dialog med kommunen og NFC dagligt og denne dialog 

fortsætter. Og der må ikke herske tvivl om, at jeg og husudvalget kæmper vores sag. Vi vil 

ikke acceptere et klubhus der skal deles med andre. Vi vil kæmpe for en central placering og 

bliver det nødvendigt er vi ikke blege for at kommunikere via Folketidende. 

Alle gode idéer modtages rigtig gerne. I kan enten ringe eller skrive en mail til mig eller en 

anden fra husudvalget. 

Jeg kommer ikke i klubben de næste dag, da Allan og jeg tager en tur til Bornholm. Men I skal 

ikke holde jer tilbage – ring hvis I har en god idé J 



Mobil: 25 18 16 86 

 


