
Referrat bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 20. Oktober 2015 – hos Bente kl. 19.00 

  

 Dagsordenspunkter Beslutning Ansvarlig 

1. Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde: 

 Skrivelse ang. dåseøl med mere – Ulla 

 Medlemsliste – Niels 

 Foredrag i vintermånederne 

 Figurantuddannelse 

  

  

Der bliver lavet en 

skrivelse til vores 

opslagstavle.Niels rykker 

Bo for vores 

medlemsliste.Ulla og Jan 

undersøger mulighederne 

for foredrag,Vi lægger ud 

med et foredrag om 

førstehjælp til hunde, 

sidste uge i november. 

Senere foredrag om 

narkohunde. 

  

Tina hjælper Kim og Allan i 

gang med 

figurantuddannelserne. 

  

  

  

 

2. Klubhus 

 Tilbagemelding af lokale og anlægsfonden 

Endnu ingen 

tilbagemelding.Har søgt 

50.000 kr, til agilitybane og 

hegn hos Tips og 

 



 Nye ansøgninger 

  

Lotto.Ulla indkalder 

husudvalget til 

møde.Bestyrelsen mener 

der skal indhentes 2 tilbud 

mere. 

  

Vi har talt om at huset skal 

indeholde 1 badeværelse, 

1 stort fællesrum, køkken, 

materialerum , 

dommerrum og terrasse. 

3. Evaluering af lydighedshold 

 Opvisningshold 

 Priser 2016 

 Betaling via MobilPay 

  

Lydighedsudvalget skal 

tage stilling til 

opvisningsholdet, hvem 

der skal koordinere holdet 

og bestille pladserne.Pris 

for lydighedsholdene er de 

samme som nu.Mobil Pay 

tager vi stilling til senere. 

 

4. Klage ang. dommerkendelse ved klub 

mesterskabet for unghundeHvordan får skabt 

en klub ånd, hvor vi vil hinanden det 

bedste.KonkurrencerTræningDommer/figuranter 

  

Vi har fået en klage ved 

klubmesterskabet for 

unghunde.Bestyrelsen 

tager en snak med 

dommerne.Tina laver en 

træningsdag for udkåret 

og unghunde i november. 

 

5. Eventuelt   

  

Nyt klubhus 



Til alles orientering har jeg pr. telefon fået en mundtlig tilkendegivelse fra Lokale og 

anlægsfonden. De har godkendt vores ansøgning og støtter projektet ”nyt klubhus” med 

180.000 kr. 

Dette giver os følgende økonomi: 

Egenkapital:                                  300.000 kr. 

Lokale og anlægsfonden              180.000 kr. 

Salg af klubhus                             150.000 kr. 

I alt                                               630.000 kr. 

Herudover har Guldborgsund kommune bevilliget økonomi til byggemodning af grunden. 

Ligeledes har byrådet godkendt vores fremadrettede placering. 

Husudvalget mødes torsdag den 29/11 2015. På mødet drøftes den fremadrettede proces, 

herunder hvilke delopgaver vi selv kan forestå. 

Dåseøl i og omkring klubhuset 

En lille opfordring.Husk at øl/sodavand der nydes ved klubhuset skal købes i 

automaten.Bestyrelsen henstiller til, at ingen medlemmer drikke medbragte øl bag bilerne ved 

klubhuset. 

 


