
 

 

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

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2011 d. 04.04.11 kl. 18.30 hos Charlotte 
 
Til stede: Formand Charlotte Lyrskov, næstformand Bent Halvorsen, sekre-

tær Inger Drengsgaard, kasserer Jens Sørensen, medlem Allan 
Sørensen, samt bestyrelsessuppleanterne Maiken Dreier og Marie 
Volf. 

 
 

Dagsorden: 
 

Forhandling: 

 
1. Godkendelse af referat  Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2011 d. 10.01.11 blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden Ingen bemærkninger. 
 
3. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig med posterne: 
       Formand: Charlotte Lyrskov 
       Næstformand: Bent Halvorsen 
        Sekretær: Inger Drengsgaard 
       Kasserer: Jens Sørensen 
       Medlem:  Allan Sørensen 
       1. suppleant: Maiken Dreier 
       2. suppleant: Marie Volf 
 
4. Opfølgning på sidste referat Køb af DKK-telt: 
        Susanne har indkøbt et nyt rødt DKK-telt – pris 1600 kr. 
 
       Ansøgning om udvidelse af lysanlæg: 
       Allan har sendt en ansøgning til Silkeborg Kommune. 
 
       Indgravering af rallypokal: 
       Maiken har fået indgraveret rallypokalen. Den står nu i Hundehuset.  
 
       Træner- og træningstøj: 

Der kan indtil 15. april bestilles t-shirts, toppe og træningsdragter. 
Der ligger tilmeldingslister og prøvesæt i Hundehuset. 
Det forventes at trænerne kan bestille trænertøj til efteråret. 
 
Pris pr. reklameside på springene: 
Pris for nye annoncører er 495 kr. pr. reklameside. 
Pris for eksisterende annoncører er fortsat 300 kr., men prisen 
hæves gradvist. 

 



 

5. Kommende aktiviteter Der blev taget udgangspunkt i den vedlagte aktivitetskalender. 
   
    09.04 Klikkertræning 1. del (arr. Charlotte) 

Der er otte trænere tilmeldt med hund, hvorfor kurset ikke udbydes 
til menige medlemmer. Dato for 2. del besluttes i fællesskab. 

 
    10.04 Slalom 2. del (arr. Inger og Maiken) 

Fortsættelse af arrangementet d. 27/3. Tilmeldingslisten gennemgås 
for at sikre at folk på ventelisten kan få tilbuddet, hvis der er afbud. 

 
    30.04 Rallystævne (arr. Inger + DAF Randers) 
    Stævnet er åbent for alle foreninger i DGI Midt- og Østjylland. 

Indbydelsen er udsendt til foreningerne, sat i Godbidden og ligger i 
Hundehuset. Tilmeldingsfristen er d. 17/4. Valdemar Skals fra DAF 
Randers og Torben Andreasen fra DcH Ikast er dommere. Betaling 
fra vore medlemmer sker til Inger. 

 
    07.05 Rallyintro (arr. Janni og Inger) 

Arrangementet er åbent for alle, bort set fra dem der går på rally-
holdene - også trænere, der er interesseret i at lære rally at kende. 
Man kan deltage med eller uden hund. Der hænger tilmeldingsliste 
i Hundehuset. 

 
    08.05 Løvspringsturen (arr. aktivitetsudvalget) 
    Turen var omtalt i marts-nummeret af Godbidden. 
 
    10.05 DGI-turnering i rally 1. del + 16/6 + 1/10 (arr. DGI Midtj.) 

Rally-turneringen løber over to aftner og et dagsstævne, som er 
fælles med agility. Man kan i år deltage både i agility- og 
rallykonkurrencerne. 

 
    14.-15.05 Ungdomsagility – træning og stævne (arr. Charlotte) 

Der mangler trænere til at hjælpe med undervisningen. Endelig 
beslutning om gennemføre arrangementet tages på lørdag i 
forbindelse med klikkerkurset. 

 
    18.05 DGI-turnering i agility 1. del + 8/6 + 1/10 (arr. DGI Midtj.) 

Agility-turneringen løber over to aftner og et dagsstævne, som er 
fælles med rally. Vi er arrangør af dagsstævnet d. 1/10. 

 
    04.06 DAF-cup hos DAF Randers (EVT.) 
    Vi afventer endelig dato fra Randers. 
 
    19.06 Klubmesterskabet (arr. stævneudvalget) 

Der er problemer med at finde agilitydommere, da der samme 
weekend er stævne i bl.a. Ikast og Herning. 

 
    13.-14.08 DGIs Landsmesterskaber  
    Det vides ikke hvor arrangementet finder sted. 
 
    Endnu ikke fastsatte arrangementer: 
 - Førstehjælpskursus v. Dyrlægerne Vestergade (Inger) 
   Arrangementet udskydes til næste forår, evt. efteråret 2011. 



 

 - Sporkursus (Charlotte) 
   Afventer dato. 
 - Klikkerkursus for trænere og medlemmer 2. del (Charlotte) 
   Dato findes under 1. del d. 9/4. Evt. arrangeres der også et todelt 
   kursus i efteråret. 
 - Åbent agilitystævne 
   Kunne evt. lægges i september. Inger tjekker stævnekalenderen 
   for at finde et egnet tidspunkt, samt spørger stævneudvalget om 
   de vil stå for arrangementet. 
 
6. Kontingentfrie føl Med baggrund i diskussionen på sidste trænermøde d. 6/3, blev det 

diskuteret hvordan vi kan administrere de 6 måneder, som føl skal 
være aktive inden de er kontingentfrie.  

 
 Det blev besluttet at føl skal være aktive i 6 måneder, dvs. at juli og 

december ikke tæller med, da vi ikke træner i disse to måneder. 
 Føllene betaler kontingent fremadrettet (i januar og august) og får 

dele af kontingentet retur, når de har været aktive i 6 måneder. 
 Trænerudvalget indberetter løbende nye føl til Jens, som sørger for 

opkrævninger og tilbagebetalinger. 
 
 Det betyder f.eks. at føl med: 
 - Start 1/1 er kontingentfrie 1/8 
 - Start 1/8 er kontingentfrie 1/3 (da december ikke tæller med) 
 - Start 1/3 er kontingentfrie 1/10 (da juli ikke tæller med) 
 
7. Forhindringer og banen Vi har en del ting som trænger til at blive lavet: 
 
 Allan ser på disse: 
 - Posen er i stykker 
 - Nye tunnelholdere 
 
 Medlemmerne opfordres til at hjælpe med bl.a.: 
 - Maling af kontaktfeltsforhindringerne (haster) 
 - Lægge fliser i skuret (kanterne) 
 - Rengøring og oprydning i skuret  
 - Reparation af lågen til det blå skab i skuret 
 - Vask af tunneller og poser 
 - Vask og opmagasinering af solcellelamper 
 - Hestefolden (Kaj arbejder pt. på at udjævne huller med sand) 
 - Agilitybanen (ønskes planeret med sand) 
 Allan laver et opslag til Hundehuset med tilmelding og beskrivelse 

af opgaverne. Der er mulighed for at lave en fælles arbejdsdag, eller 
at folk kan løse opgaverne på andre tidspunkter. 

 
 Desuden skal det overvejes om vi kan lave et bedre system til 

opbevaring af redskaber i skuret. Bl.a. slalommen er udsat, da den 
står på gulvet og let bliver skæv. 

 
 Det skal også overvejes om vi kan opmagasinere teltene på en mere 

hensigtsmæssig måde. 
 



 

8. Forsendelse af Godbidden Det blev besluttet ikke længere at udsende Godbidden med posten 
til de andre foreninger (DAF og DGI) da portoen stiger pr. 1/4.  

 Inger sender i stedet bladet i pdf-format til disse foreninger. Jens 
udarbejder en liste med emails. 

 
 Bladets sponsorer får fortsat tilsendt bladet, men det tilstræbes at 

udleveringen sker ved at personlig omdeling og ikke via posten. 
Inger finder medlemmer der kan hjælpe med dette. 

 
9. Træneruddannelsen Uddannelse af vore instruktører: 
 Vi vil stykke en instruktøruddannelse sammen af mindre kurser og 

workshops, gerne i samarbejde med andre foreninger.  
- Uddannelsen kunne bestå af et vist antal obligatoriske og valgfrie 

fag, som skal gennemføres for at blive uddannet træner.  
- Uddannelsen kan være en blanding af interne kurser og fælles 

kurser med andre lokalforeninger 
- Underviserne kan være en blanding af interne og eksterne 
- Der laves et kursusbevis til deltagerne 

 
 Handlingsplan: 

- Vi er i gang med de første kurser: klikkertræning og rallyintro 
- Inger laver en liste over undervisningsemner og udsender den til 

bestyrelsen 
- Listen revideres 
- Andre foreninger kontaktes for at høre om de er interesserede i at 

være med, gerne som undervisere / arrangører 
- Der kan evt. laves et idekatalog med emner og mulige 

undervisere, som kan bestilles af foreningerne 
 
10. Aktiviteter siden sidst Arrangementer siden sidst blev kort evalueret: 
 
       21.02 Generalforsamling og klikkerforedrag (arr. bestyrelsen/CL) 

Der deltog 30 medlemmer og forløb stille og roligt. Charlotte holdt 
efterfølgende et spændende foredrag om klikkertræning. Aya var 
med som demohund og brillerede med at kravle ind og lægge sig i 
serveringsvognen. Det ser ud til at være en god ide at lave et 
foredrag sammen med generalforsamlingen. Det vil vi gøre igen 
næste år, hvor vi samtidig har 25 års jubilæum! 

 
    27.03 Slalomtræning 1. del (arr. Inger og Maiken) 

Der var meget stor tilslutning til arrangementet. Der var plads til 12 
og 6 stod på venteliste. Pga. mange afbud kom alle med på 1. del. 
Der blev trænet efter 2+2 metoden samt lidt vippeslalom. Under 
evalueringen udtrykte deltagerne stor tilfredshed. 

 
    02.04 Leg med din hund (arr. Else og Inger) 

Der deltog 10 hunde/førere, hvilket var fuldt hold. De to timer fløj 
af sted, men deltagerne kom langt med mange forskellige øvelser. 
Der blev afsluttet med en lille opvisning. 

 
      



 

12.-13.03 Agilitystævne på Vilhelmsborg 
Vi deltog med 10 hunde og førere, som havde en god og hyggelig 
dag. Mange af de unge hunde skulle dog bruge noget tid til at 
vænne sig til at løbe indendørs i en ridehal. 

 
11. Orientering   Motorvejen og ny stikvej: 

Når motorvejen bliver bygget får vi en ny, kortere stikvej i stedet for 
den eksisterende grusvej til Viborgvej. 

  
       Vand i Hundehuset: 

Vandrørene har været frosne i starten af marts måned. Nu er 
vandtryk-ket meget lavt i køkkenet. Evt. kan det hjælpe at rense 
filtret på vand-hanen. 

 
       Olie og olietanken: 

Der er fyldt olie på olietanken. Den var løbet tør. Samtidig var 
olietanken halvvejs væltet i stormen. Heldigvis er der ingen brud på 
olieledningen. 
 
Forsikring via easy.dk: 
I DGIs nyhedsbrev var omtalt, at det er en god ide at tilmelde 
foreningen TRYG-forsikring på forhånd, da det så senere er lettere at 
anmelde en arbejdsskade. Jens ser på det. 
 
Medlemstal 
Vi har for tiden rigtig mange medlemmer. Der er taget nye hvalpe ind 
til start d. 4/4, samt enkelte nye hunde på FH, agility begynder og 
rally begynder holdene. Dette har også en positiv effekt på vores 
konto. 

 
       Hvinningdal Skole 

Charlotte er blevet kontaktet af elevrådet på Hvinningdal skole, som 
vil høre om vi vil komme på besøg og fortælle om hunde. Charlotte 
undersøger sagen nærmere. 
 
Reklame-kuglepenne 
Foreningen har modtaget en reklamekuglepen fra to forskellige 
firmaer med mulighed for at bestille kuglepenne med foreningens 
navn og evt. foto på. Vi har ikke umiddelbart behov for dette. 

 
       DM i agility: 

Der bliver ikke noget fælles DM i 2011. I stedet arrangerer DKK og 
DcH hvert deres DM. 

 
12. Tilføjede punkter  Ingen tilføjede punkter. 
 
13. Til trænermødet/udvalg På næste trænermøde informeres om: 
 - Pkt. 6. Føl er kontingentfrie efter 6 aktive måneder. 
 - Pkt. 9. Træneruddannelsen 
 
14. Næste møder Mandag d. 29. august kl. 18.30 hos Inger 
 Her revideres visionerne bl.a. 
  



 

 Onsdag d. 9. november  kl. 18.30  
 Behandling af budget og handlingsplan 2012 
 
15. Eventuelt Ingen bemærkninger. 
 
   Slut    Mødet sluttede ca. kl. 20.30 (hvorefter der var kaffe). 
 
 

Referent  
 
Dagsorden udsendt 
 

 

Inger L. Drengsgaard  
 
1. udgave d. 6/4 2011, 2. udgave d. 17/4 2011. 

 
Bilag vedlagt:   Aktivitetskalender 2011 pr. 28/3 2011 



 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2011 
 

(revideret d. 28.03.2011) 
 

Dato Kl. Aktiviteter 2011 Arrangør 

Man. 
10.01.11 

18.30 Bestyrelsesmøde 
Hos Maiken 

Bestyrelsen 

Man. 
21.02.11 

19.00-21.00 Generalforsamling samt foredrag om klikkertræning 
Medborgerhuset, Silkeborg 

Bestyrelsen 

Søn. 
06.03.11 

13.00-15.00 Trænermøde  
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Søn. 
27.03.11 

13.00-15.00 Slalom-træning (1. del) 
På træningspladsen 

Inger og Maiken 

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 

Lør. 
09.04.11 

9.00-15.00 Klikkertræning (1. del) 
På træningspladsen 

Charlotte 

Søn. 
10.04.11 

13.00-15.00 Slalom-træning (2.del) 
På træningspladsen 

Inger og Maiken 

Lør. 
30.04.11 

8.00 Rallystævne 
På træningspladsen 

DAF Silkeborg 
DAF Randers 

Lør. 
07.05.11 

10.00-12.00 Rallyintro 
På træningspladsen 

Janni og Inger 

Søn. 
08.05.11 

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

Aktivitetsudvalget 

Tirs. 
10.05.11 

 DGI-turneringen 1. del – rally       
Hos DcH Viborg 

DGI Midtjylland 
DcH Viborg 

Weekenden 
14.-15.05.11 

 Ungdomsagility – Træning og stævne 
På træningspladsen                        (ikke endeligt fastlagt) 

 

Søn. 
15.05.11 

 Trænermøde 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Ons. 
18.05.11 

 DGI-turneringen 1. del – agility    
Hos DcH Ikast 

DGI Midtjylland 
DcH Ikast 

Lør. 
04.06.11 

 DAF-cup 
Hos DAF Randers                          (ikke endeligt fatlagt) 

DAF Randers 

Ons. 
08.06.11 

 DGI-turneringen 2. del – agility    
Hos DcH Herning 

DGI Midtjylland 
DcH Herning 

Tors. 
16.06.11 

 DGI-turneringen 2. del – rally      
Hos DAF Silkeborg 

DGI Midtjylland 
DAF Silkeborg 

Søn. 
19.06.11 

 Klubmesterskab – forår 
På træningspladsen 

Stævneudvalget 

Weekenden 
13.-14.08.11 

 DGIs Landsmesterskab DGI 

Man. 
29.08.11 

18.30 Bestyrelsesmøde  
 

Bestyrelsen 

Sept. 
 

 DAF-cup 
Hos DAF Aalborg 

DAF Aalborg 

Lør. 
01.10.11 

 DGI-turneringen 3. del – rally + agility  
Hos DAF Silkeborg 

DGI Midtjylland 
DAF Silkeborg 

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 

 
 

Der mangler datoer for 
 
1 trænermøde efterår 
 
Julefrokost 
 
DAF-cup efterår (i Ålborg) 
1 åbent stævne (agility) 
Landstræf  
 
3 ag-kurser m. Sanne Ammtizbøll (trænere) 
2 dg. Intro til klikkeren m. Charlotte (alle medlemmer) 
Førstehjælp til hunde (evt. m. Marie Jakobsen / Sif) (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 

 
 
 


