
 

 
Fordeles til: 
- Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 
- Trænerne 
- Godbiddens redaktører  
- Hundehuset (opslag til medlemmerne) 
  
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2011 d. 10.01.11 kl. 18.30 hos Maiken 
 
Til stede: Formand Charlotte Lyrskov, næstformand Bent Halvorsen, sekre-

tær Inger Drengsgaard, kasserer Jens Sørensen, medlem Allan 
Sørensen, samt bestyrelsessuppleant Maiken Dreier. 

 
Fraværende: Bestyrelsessuppleant Marie Volf (havde meldt afbud). 
 
 

Dagsorden: 
 

Forhandling: 

 
1. Godkendelse af referat  Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2010 d. 04.11.10 blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt: 
       12.1: Mogens’ kontingent 
 
3. Opfølgning på sidste referat Køb af DKK-telt: 

DKK-teltene var udsolgt før jul. Charlotte holder øje med hvornår de 
kan købes igen.  

 
       Ansøgning om udvidelse af lysanlæg: 
       Allan skriver og sender ansøgningen til kommunen i denne uge. 
 

Indgravering af rallypokal fra DGI-turneringen: 
Maiken sørger for indgravering af rallypokalen, som vi vandt til 
DGI-turneringen. Tekst: ”2010 DAF Silkeborg”. Det undersøges 
om det er foreningen eller DGI, der skal betale indgraveringen. 

 
       Pokaler til Klubmesterskabet: 

Der blev indkøbt en ny begynder-pokal til jule-klubmesterskabet, da 
der ikke var plads til yderligere indgraveringer på den gamle vandre-
præmie (et fad). Det står nu i Hundehuset. 
Den let øvede agilitypokal er ikke blevet afleveret af vinderen fra 
forårets klubmesterskab. Stævneudvalget følger op på dette. 
Den meget øvede pokal er ikke mere i anvendelse, efter nedlægning 
af holdet. Pokalen står i Hundehuset. 

 
4. Kommende aktiviteter Der blev taget udgangspunkt i den vedlagte aktivitetskalender. 
 
    21.02 Generalforsamling (arr. bestyrelsen) 
    Bliver behandlet under pkt. 6) 
     



 

 02.04 Leg med din hund (arr. Inger og Else) 
Arrangementet finder sted på vores træningsplads kl. 13-15, og lige 
som tidligere år vil hunde og førere kunne lære nye tricks og 
øvelser. 

 
    08.05 Løvspringsturen (arr. aktivitetsudvalget) 

Charlotte informerer aktivitetsudvalget om datoerne for både 
løvsprings- og løvfaldsturen. 
 

    Der skal desuden hurtigst muligt findes datoer for: 
- Førstehjælpskursus v. Dyrlægerne Vestergade (Inger) 

Dyrlægerne er med på ideen. Der findes en dato i februar. 
- Sporkursus (Charlotte) 
 Blodspor i skoven. Skovtilladelse indhentes. Foregår efter april. 
- Klikkerkurser for trænere og medlemmer (Charlotte) 

Der planlægges et 2-dages kursus i foråret og et i efteråret. Hvert 
kursus løber over to dage med mellemrum i mellem, så 
deltagerne kan nå at træne hjemme. 

 
5. Annoncering for andres  Vil vi annoncere for andres aktiviteter i Godbidden? 
    aktiviteter   Vi har modtaget en forespørgsel fra Dorit Johansen angående 

muligheden for at annoncere for andres foredrag i Godbidden.  
    Det blev besluttet at almindelige, generelle reklamer for firmaer 

osv. gerne må indrykkes, men omtale af konkrete arrangementer 
ikke vil blive optaget i bladet, da det vi selv står for lignende 
arrangementer. Charlotte giver Dorit besked. 

 
6. Generalforsamlingen   Generalforsamling mandag d. 22. februar: 
  Afholdes i Medborgerhuset, Sal D, Bindslevs Plads, Silkeborg  

kl. 19–21 (vi har lokalet fra kl. 18) 
  
Opgaver der skal løses: 
- PR (i Godbidden og Hundehuset (Inger), hjemmesiden og 
  nyhedsbreve (Jens)) 
- Kopiering af dagsordener (Inger sender til Bent, som kopierer) 
- Valg af dirigent (Charlotte spørger Dorit) 
- Bestyrelsens beretning (Charlotte) 
- Det reviderede regnskab (Jens, se pkt. 7) 
- Forplejning (Inger bestiller kaffe/te og kage) 
- Gaver (Charlotte laver en gaveliste, Bent køber ind) 
- Sange (Foreningssangen på pc/projektor) 
- Billeder fra 2010 (Inger) 
- PC (Jens) – (projektor findes i Medborgerhuset) 
- Foredrag: efter den formelle del af generalforsamlingen holder 
  Charlotte et foredrag om klikkertræning (½-1 time). Inger under- 
  søger om vi må medbringe en hund på Medborgerhuset. 
 
Kandidater til bestyrelse og revisor/suppleant: 
På valg er: Jens, Inger og Allan, suppleanterne Maiken (alle 
genopstiller) og Marie (Charlotte spørger), samt revisor Else 
Nielsen og revisorsuppleant Lisette Jessen (Jens spørger disse). 

 
 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 



 

7. Regnskab for 2010  Regnskabet for 2010 
       Jens fremlagde det revidere regnskab og det blev underskrevet. 

Årets resultat efter afskrivning blev et overskud på 6.116,01 kr., 
samt nye forhindringer indkøbt for 1.800 kr. Uddannelse var en 
større udgift end forventet, mens Godbidden var en mindre udgift 
end anslået pga. salg af annoncer i bladet. 

       Jens forelægger regnskabet for vores revisor Else Nielsen.  
 
8. Visioner Indsatsområderne D1-D2 og A4 blev behandlet: 
 
 A4. Højne præstationsniveauet (til træning og stævner) 
 Vi vil opnå dette i 2011 vha.: 

- Interne kurser (bl.a. klikkerkurser og agilitykurser) 
- Arrangere 1-2 stævner, så medlemmerne kan få stævneerfaring 
- Uddannelse af trænere, aspiranter og føl (internt og eksternt) 
Pt. er vi i gang med at afprøve klikkertræning som træningsmetode 
på FH-holdet. Efter afprøvning og evaluering kan det blive 
nødvendigt at revidere målsætninger for FH-holdet samt 
hvalpeholdet. 

 
 D1. Flere trænere 

Vi har pt. tre føl i gang, hvoraf Daniel Eichler netop er startet som føl 
på det nystartede Ag-begynderhold. Tre er et passende antal føl. 
Vi er for tiden to trænere/aspriranter/føl på næsten alle hold. 
Desuden kører de uddannede trænere lige nu i en form for ”følord-
ning” hos hinanden, så alle kan blive opdateret omkring de nye 
træningsmetoder. Der er således ikke akut mangel på føl, men vi skal 
dog holde øje med nye føl-emner til hold senere på året. 
 
D2. Involverende kultur 
Det blev konstateret at vi har mange deltagere, men altid kan bruge 
flere hjælpere. Ellers kom der ingen nye ideer frem vedrørende dette 
emne. 

  
    Se i øvrigt opsummering af visionerne, som er vedlagt. 
 
9. Aktiviteter siden sidst Arrangementer siden sidst blev kort evalueret: 
 
       18.11 Julefrokost (arr. Marianne og Maiken) 

Rekordhøj deltagelse af 22 trænere, bestyrelse og ”vedhæng”. Vi 
startede med bowling efterfulgt af en julebuffet. Hyggelig aften. 

 
    21.11 Jule-klubmesterskab (arr. stævneudvalget) 

73 deltagere (8 hvalpe, 7 FH, 8 Rally-ultrabeg, 6 rally-begynder 
(øvet hold), 3 agility-nybegyndere, 14 begyndere, 10 let øvede og 
17 øvede). Flot debut af det nye stævneudvalg.  
Det fastholdes at man stiller op på det hold, man træner på (f.eks. 
agility øvet) uanset stævneerfaring. Selv om man er skiftet til et 
begynderhold, men plejer at gå på et øvet hold, stiller man stadig op 
på det øvede hold til klubmesterskaber. Der gøres tydeligt 
opmærksom på dette ved invitationen til næste klubmesterskab.  
Der kom en fotograf på besøg. Hans billeder kan ses på jk-
photo.dk. De må gerne anvendes, men kun med kildehenvisning. 



 

03.12 Kursus i springteknik  
Inger har for egen regning deltaget i et kursus i springteknik hos 
Sanne Ammitzbøll i Hedensted. Godt kursus, som gav mange nye 
inputs. 

 
10. Prisstigning på DGI-kurser Pr. 1/1 er prisen på Agilityteknik-kurserne steget kraftigt. DGI-

tilskuddet er dog uændret. Trænerudvalget har derfor valgt at 
afmelde Martha og Lone, som skulle have været af sted i foråret 
2011, da hele budgettet ellers ville blive brugt på disse kurser. 

     Det er uklart om prisstigningen også gælder Grunduddannelsen. 
Samtidig er det faglige indhold på kurserne ikke i overens-
stemmelse med vores nye træningsmetoder på agilityholdene (fokus 
på motivation, fart og fremadsendelse mod mad).  
 
Af disse to grunde blev det diskuteret om vi kan finde andre 
uddannelsesmuligheder i fremtiden, enten 
- DGI-grunduddannelsen og agilityteknik-kurserne i Jylland 
- Interne kurser (aften- og weekends) m. interne/eksterne 

undervisere 
- Fælles kurser sammen med andre lokalforeninger 

 
     Trænerudvalget arbejder videre med ideerne. 
 
11. Orientering   Sponsorudvalget: 
       Udvalget består nu af Bent og Daniel Eichler. 

Prisen pr. reklameside stiger fra de nuværende 300 kr. til ca. 500 kr. 
Af hensyn til kassereren bør beløbet ikke være det samme som 
kontingentsatsen, da det er svært at gennemskue indbetalingerne. 
 
Børneattester indhentet 
Charlotte har før jul indhentet børneattester på trænere. Resultatet 
sendes til DGI. 
 
Posen er i stykker 
Indgangspartien til den gule pose er gået i stykker. Bane- og 
forhindringsudvalget ser på det. 

 
       Aktiv Hundeskole er flyttet til Thorning 

Foreningen er flyttet fra Gødvad til Thorning, kan man læse på deres 
hjemmeside.  
 
Lone Greva er sygemeldt 
Vi kan ikke pt. henvise til hundepsykolog Lone Greva, da hun på sin 
hjemmeside skriver at hun er langtidssygemeldt. Hun henviser dog til 
en anden adfærdsbehandler. 

 
12. Tilføjede punkter  12.1. Mogens’ kontingent 

Mogens har været i gang som føl siden sept. 2010, dvs. ca. 3½ mdr. 
Derfor er han ikke kontingentfri i foråret, men først fra august 2010. 
Charlotte meddeler ham dette pr. mail. 

 



 

13. Til trænermødet/udvalg  Følgende emner som skal tages op på næste trænermøde: 
- Kontingentforhøjelse for medlemmer pr. 1/1 2011 
- Føl er først kontingentfrie efter 6 mdr.  
- Føl og aspiranter er kun kontingentfrie med 1 hund/hold 
- Tilskud til trænertøj i 2011: 1000 kr. for trænere / 500 kr. for asp. 
- Der ydes ikke tilskud til DAF-cup og DGI-turneringen i 2011 

 
14. Næste møder   Mødedatoer for 2011 blev planlagt: 
       04.04 kl. 18.30 hos Charlotte. Bl.a. konstituering af bestyrelsen. 
       29.08 kl. 18.30 Her revideres visionerne bl.a. 
       09.11 kl. 18.30 Behandling af budget og handlingsplan 2012 
 
15. Eventuelt   Jens opdaterer hjemmesiden så linket til træningsplanerne refererer 

til 2011 (ikke 2010). 
 
   Slut    Mødet sluttede ca. kl. 21.00 (hvorefter der var kaffe). 
 
 

Referent  
 
Dagsorden udsendt 
 

 

Inger L. Drengsgaard  
 
1. udgave d. 16/1 2011, 2.udgave d. 23/1 2011 

 
Bilag vedlagt:   Aktivitetskalender 2011 pr. 16/1 2011 
       Visioner – opsummering pr. 16/1 2011 



 

Aktivitetskalender for DAF-Silkeborg 2011 
 

(revideret d. 16.01.2011) 
 

Dato Kl. Aktiviteter 2011 Arrangør 

Man. 
10.01.11 

18.30 Bestyrelsesmøde 
hos Maiken 

Bestyrelsen 

Februar 
 

 Førstehjælp til hunde 
v/ Dyrlægerne Vestergade (for alle medlemmer) 

Inger 

Man. 
21.02.11 

19.00-21.00 Generalforsamling  
Medborgerhuset, Silkeborg 

Bestyrelsen 

Lør. 
02.04.11 

13.00-15.00 Leg med din hund / sjove tricks 
På træningspladsen 

Else og Inger 

Man 
04.04.11 

18.30 Bestyrelsesmøde 
hos Charlotte 

Bestyrelsen 

Søn. 
08.05.11 

10.00-12.00 Løvspringstur 
v. Gurli, Himmelbjergvej 6, Gml. Laven 

Aktivitetsudvalget 

  DAF-cup forår 
Randers eller Grenaa 

 

Søn. 
19.06.11 

 Klubmesterskab – forår 
på træningspladsen 

Stævneudvalget 

Man. 
29.08.11 

18.30 Bestyrelsesmøde  
 

Bestyrelsen 

  DAF-cup efterår  
Randers eller Grenaa 

 

Søn. 
30.10.11 

10.00-12.00 Løvfaldstur 
v. Gurli, Himmelbjergvej 6, Gml. Laven 

Aktivitetsudvalget 

Ons. 
09.11.11 

18.30 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen 

  Julefrokost 
 

 

Søn. 
20.11.11 

 Jule-klubmesterskab 
på træningspladsen 

Stævneudvalget 

 

Øvrige aktiviteter: 
 

3 Trænermøder 
 

2 DAF-cups (I Randers og Grenå) 
3 DGI-turneringer (eller ekstra dage/aftner med rally?) 
1-2 åbne stævner (agility / rally) 
Landstræf og Landsmesterskab 
 

3 ag-kurser m. Sanne Ammitzbøll (trænere) 
1 dg. Rally-workshop m. Janni / Inger (trænere) 
2 dg. Klikker-workshop m. Charlotte (trænere) 
2 dg. Intro til klikkeren m. Charlotte (alle medlemmer) 
Spor m. Charlotte (alle) 
Skandinavisk Dyrepark (se på ulve) (alle) 
 



 

Klubbladet ”Godbidden” i 2011 
 

Nummer: 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 

Deadline: 08-01-11 05-03-11 07-05-11 07-08-11 07-10-11 
Udgivelse: 25-01-11 22-03-11 24-05-11 23-08-11 25-10-11 
Noter: Indkaldelse til 

generalforsaml. 
Træningstider  
pr. april 

Træningstider  
pr. 1/8 

 Træningstider  
pr. 1/1 2012 

 

  



 

Visioner 
 
Opsummering af tiltag og nye beslutninger pr. 16/1 2011 
 
A. Vi har alsidige aktiviteter 
 
A3. Fastholde høj konkurrencedeltagelse 
 Økonomiske tilskud til stævnedeltagelse i DGI-regi 

I 2010 blev der ydet tilskud til ½-delen af deltagergebyret ved DGI-turneringerne og DAF-cuppen. 
I 2011 ydes der ikke tilskud til DGI-turneringer og DAF-cup, da det høje deltagerantal forventes 
at kunne bibeholdes uden tilskud. Der evalueres efterfølgende på stævnedeltagelsen. 
Til gengæld yder vi fortsat tilskud til Landsstævne, Landsmesterskab og Landstræf. I 2011 på 
200 kr. pr. deltagende medlem.  

 
A4. Højne præstationsniveauet (til træning og stævner) 
 Revidering af holdenes målsætninger og oprykningskriterier 
 Agility- og rallyholdene er revideret i foråret 2010. 

Vi bør også revidere hvalpe- og FH-holdene efter afsluttet test af klikkertræning på FH-holdet. 
 Kurser (for trænere og medlemmer) 
 - Ekstra fællestræning (foråret 2010) 
 - 3 agilitykurser for trænerne m. Sanne Ammitzbøll i foråret 2011 (internt kursus) 
 - Klikkertræning (internt kursus) 
 Workshop m. udveksling af ideer blandt trænerne 
 Det er vigtigt at have ”fælles fodslag” blandt trænerne. Opstart i foråret 2010. Fortsætter i 2011. 
 Vidensdeling 

- Nye trænersammensætninger og hold, så trænerne kan lære fra hinanden (rokade) 
- Inspirationsmapper 

 Meget øvet / øvet hold får træner pr. august 2010 
 Der dannes to øvede hold på samme niveau og meget øvet hold nedlægges. 
 Stævnearrangør 
 - Arrangør af 1-2 åbne stævner i 2011 så medlemmerne kan få stævneerfaring 
 - Arrangere en del af DGI-turneringen 2011 
 
A5. Kørekort til hund 
 Besluttet ikke at gøre yderligere pt. Vi fokuserer i stedet på agility og rally. 
 
B. Vi har gode forhold 
 
B1. Lysanlæg 

Der er i efteråret 2010 opsat en ekstra lampe, som manuelt kan tændes og slukkes efter behov 
på hvalpebanen. Lampen er transportabel (NB! Lampen skal være slukket under transporten). 

 Permanent udvidelse af lysanlæg ønskes med flere lamper på FH-banen / hestefolden  
 Karen har givet tilladelse til dette. 
 Allan har udarbejdet en skitse med placering af lysmaster, skur, hegn og P-plads: 

- Lysmaster: 6 stk. (foruden den ene der står der i dag) 
- Skur: der kunne evt. opsættes et ekstra skur til forhindringer. (NB! det blev ikke endeligt 

besluttet at opføre et skur til). 
- Hegn: opsat på tværs af FH-banen/hestefolden og kunne være midlertidigt eller permanent.  
Allan ansøger i efteråret 2010 Silkeborg Kommune om tilladelse til udvidelse af lysanlæg og 
opsætning af et skur. Hvis vi opnår tilladelse, vil vi have 3 år til at opføre anlægget og skuret. 

 
B2. Bedre vilkår for vintertræning 
 P-plads  
 Karen har givet tilladelse til at vi lægger grus/stenmel på P-pladsen. 
 P-plads kan etableres m. Exponet eller grus/stenmel. Punktet er udsat til 2012 pga. økonomi.   
 Tages op igen vedrørende budgetforhandlinger for 2012. 



 

Sneberedskabsplan  
 Er diskuteret. 
 
B4. Hundehuset  
 Hylder er sat op til skriftligt materiale til medlemmerne, samt reklamemateriale fra sponsorer 
 Pokalhylde: opsættes i Hundehuset i foråret 2011 til foreningens vandrepokaler 
 Evt. udvidelse Vi har ikke umiddelbart behov for at ændre eller udvide Hundehuset i 2011. 
 
C. Vi formidler relevant viden 
Pt. ingen indsatsområder. 
 
D. Vi har nok frivillige 
 
D1. Flere trænere  
 Følnetværksmøder 
 Opstart i foråret 2010.  
 Fastholde eksisterende trænere 

- Intern uddannelse, kurser og workshops 
- ”Føl”ordning og trænerrotation for uddannede trænere, for at sikre trænerne opdatering, 

inspiration og motivation 
 
D2. Involverende kultur 

- Hjemmeside m. blog og facebookprofil, forår 2010 
- Diskussion af emnet ved generalforsamlingen 2010 
- Tipskupon, august 2010 
- Opgaver skal begrænses og beskrives 
- Klubmesterskabet (telte placeres mere centralt) 
- Forslag om sommerfest. Medlemmerne opfordres til at arrangere dette på facebook. 
- Diverse ideer angående klubmesterskabet (er diskuteret) 
- Sociale kaffepauser på holdene (for at styrke sammenholdet) (ude eller inde, efter træningen 

eller evt. midtvejs). Her kan trænerne informere om arrangementer mm. og ”den gode 
historie” kan fortælles (f.eks. fra stævner).  

  
 
 
 


