
Dagsorden 19. februar 2019 kl. 19.30 

Tidsramme: mødet slut senest 21.15.  

Det vi ikke når sæ�es på næste møde 

 

 Punkt 
 

Referat 

1  
Godkendelse af referat 

 
 

Godkendt 
 

2 Siden sidst 
General forsamling - kort  

 

Irene snakker med Jan om grus på P-pladsen 
Per undersøger, hvad en ny målepind koster 
Vi skal se på �l sommer, om vi kan få drænet 
den våde del af træningspladsen 
 
 
 

3 Plan for året (vig�g) 
Skriives på års kalender på opslagstavlen 
Skrives som sidst på facebook som 

begivenheder( har fungeret rig�g godt) 

9.3. kl. 9.00: Kursus i Feltsøg 
30.3. : Færdselsprøve 
31.3. Udholdenhedsprøve (prøveleder Henrik 
med hjælp fra Torben). Per er dommer 
25.5.: Arbejdsdag 
14.5.: Bestyrelsemøde 
16.5.: Medlemsmøde 
27.6.: Sommeraflsutning 
1.8.: Første træningsa�en e�er sommerferien 
27.8.: Bestyrelsesmøde 
29.8.: Medlemsmøde 
14.9.: Arbejdsdag 
9.11.: Kredsmesterskab (Per spørger Michael 
om han vil være dommer. Torben prøveleder) 
19.11.: Bestyrelsesmøde 
21.11.: Medlemsmøde 
1.12.: Julefrokost 

4  
sidste krølle på mobil pay 
- beslutning om de 0,75 øre 
 
 

beslutning: 
Vi �erner de 75 øre på Mobile Pay på hver 
betaling. 

5 Priser for kaffe 
Kop pris 
Dags pris  
Års pris 
Øvrige drikkevarer ? 

beslutning: 
Vi går væk fra plas�k krus. Alle skal tage egne 
krus med i klubhuset. Der bliver en balje �l 
opvask, og man vasker selv sin kop op. Der 



 hænges kroge op �l kopper under disken på 
køkkensiden 
Priser kaffe: 
Kop: 5 kr. 
Dagspris: 12 kr. 
Årspris: 250 kr..  Halvt år: 125 kr. 
Øvrige drikkevarer s�ger ikke. 

6 Tænings priser ? 
For medlemmer af hovedklubben 
For ikke medlemmer af hovedklubbe  
Månedspriser? 
Gæstetræning. 
Der skal laves et opslag �l opslagstavlen 
 

100 kr. pr. måned for medlemmer af 
hovedklubben. 
120 kr. for ikke-medlemmer af hovedklubben 
Samme månedspriser for hvalpeholdet. 
30 kr. pr. gang for gæstetræning.  
Torben laver opslag �l opslags-tavlen 

7  
Evt. 
 

Anja snakker med dyrlæge om kursus i 
første-hjælp �l hunde, og hvornår det evt. kan 
blive. 

 


