
 

 

Fordeles til: 

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

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2011 d. 14.11.11 kl. 18.30 hos Marie 
 

Til stede: Formand Charlotte Lyrskov, næstformand Bent Halvorsen, sekre-
tær Inger Drengsgaard, kasserer Jens Sørensen, medlem Allan 
Sørensen, samt bestyrelsessuppleant Marie Volf. 

 
Fraværende: Bestyrelsessuppleant Maiken Dreier (havde meldt afbud) 
 
 

Dagsorden: 
 

Forhandling: 
 

1. Godkendelse af referat  Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2011 d. 05.09.11 blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Opfølgning på sidste referat Forsikring via easy.dk – Jens har ikke fået det undersøgt.  
 
4. Kommende aktiviteter Der blev taget udgangspunkt i den vedlagte aktivitetskalender. 
 

20.11  Jule-klubmesterskab (arr. stævneudvalget) 
Program og hjælperlister ligger nu på hjemmesiden. Ulla klarer selv 
am. lotteri, da Mette Hesel ikke kan hjælpe alligevel. Heidi står for 
maden. 

 
26.11  DGI-turnering 2. del i rally (arr. DGI Midtj. AG-udvalg) 
Programmet er næsten færdigt. Det foregår hos os udendørs. Der er 
deltagere fra Herning, Ikast og os. 

 
    01.12  Julefrokost (arr. Marianne og Maiken) 

Vi starter med at bowle og afslutter med en omgang julefrokost hos 
Bowl’n’Fun i Silkeborg. Der er ca. 10 tilmeldt. 

 
    Trænertøj (arr. trænerudvalget) 

Der arbejdes på at finde en dato inden jul eller evt. i januar hos 
Eventyrsport. 

 
5. Lysanlæg, skur og P-plads  Vi har fået landzonetilladelse til at udvide lysanlægget, opsætte nyt 

skur og etablere en P-plads.  
Høringsperioden gik sikkert fint - vi har ikke hørt fra kommunen. 
Lamper fra DcH Hadsund? Allan har sagt nej tak til dem. 

    Handlingsplan: 
- Vi har 3 år fra juni 2011 til at etablere lys og skur 

 
- 1. prioritet: lys på FH-banen i 2012 inden vinteren. 
- Vi har et behov her og nu. 
- 6 lamper koster ca. 10.000 kr. 



 

- Pæle – 2500 kr. inkl. træbeskyttelse 
- Kabel – 300 m. x 30 = 9.000 kr. 
- Samlet udgifter til etablering ca. 20-25.000 kr. 
- Driftsomkostninger (primært eludgifter). Ca. 4000 kr. pr. år 
- Det kunne være en fordel hvis lyset på de to baner kunne tændes 

separat med to separate tænd/sluk ure eller kontakter. 
- Hellere godt lys på dele af banen, frem for halvdårligt lys på hele 

banen. Dvs. så en hel agilitybane kan blive lyst godt op. Evt. på 
bekostning af lys oppe ved P-pladsen. 

- Giver mulighed for to agility/rallyhold på samme tid og afholdelse 
af aftenstævner. 
 

- 2. prioritet: skur på FH-banen.  
- Størrelse: halvt så stort som skuret på agilitybanen. 
- Tidspunkt for etablering og placering af skuret er ikke besluttet. 
- Behov skal afdækkes. Afhænger af om vi får flere AG-hold på 

samme tid og om vi får flere forhindringer. 
- Der ligger rundstokke ved grantræerne uden for Hundehuset. 
- Evt. kunne skuret blive sponsoreret? 

 
- 3. prioritet: P-plads for enden af FH-banen 
- 6 m. ind på græsset fra grusvejen 
- Etableres formodentlig vha. stabilt grus (alternativt plastnet). 
- Pris 10-15.000 kr. 
- Udskudt til 2013. 

 
6. 25 års jubilæum  Næste år har vi 25 års jubilæum.   
       Vi vil lave en række jubilæums-arrangementer: 

- Generalforsamling 
- Åbent hus 
- DAF-cup 
- For sjov stævne 
Nærmere beskrivelse kan ses under pkt. 9. 

 
7. Nyt fra udvalgene Græsslåningsudvalget 

Frontklipperen er endnu ikke indkøbt, men forventes indkøbt i 
foråret 2012. 

 
 Trænerudvalget 
 Der er blevet afholdt følintroaften, hvilket gav 3 nye føl (se pkt. 11) 
 
8. Samarbejde med andre  Vi ønsker at etablere et samarbejde med andre foreninger omkring: 
    foreninger   1. Trænersparring / workshops 
       2. Fælles kurser sammen med andre lokalforeninger 
  
 Der kom mange ideer på bordet ved DGI-seminaret d. 5/10, men 

ingen tidsplan. Vi skal derfor nok selv arrangere nogle kurser/ 
workshops. Inger arbejder videre med et idekatalog med emner og 
mulige undervisere. 

  

9. Aktivitetskalender 2012  Aktivitetskalenderen for 2012 blev påbegyndt. (se vedlagte) 
 
 



 

Førstehjælpskursus 
Inger kontakter Dyrlægerne Vestergade igen og undersøger 
muligheden for et kursus i januar eller februar 2012. 
 
Basiskursus føl 
Det forventes at der kommer et basiskursus for føl i januar med 
undervisningsteknik og racekendskab mm. 
 

    21.02 Generalforsamling 
Inger booker et lokale i Medborgerhuset i Silkeborg kl. 19-21. 
Gerne med et foredrag eller lign. samme aften, lige som i år.  
 
21.04 Åbent Hus (Charlotte) 
F.eks. med stande, dyreklinikker, trimning, massage, am. lotteri, 
opvisninger, mød en hund, skolebesøg, konkurrencer, pølser mm. 
Pressen skal underrettes, evt. annonce betalt af dem der har stande, 
og måske polititilladelse/bevilling, hvis der skal sælges øl. 
 

    12.05 DAF-cup 
    Vi er arrangør. 
     
    Øvrige arrangementer: 

- Agility for-sjov-stævne (Inger) 
- Klikkerkursus for trænere og medlemmer - begynder (Charlotte) 
- Slalomkurser – todelt kursus (Maiken og Inger) 
- Springteknik (Maiken og Inger) 
- DGI-turnering i agility og rally (AG evt. to weekender) 
- Rallystævne (evt. i DKK-regi?) 
- Landstræf (der gives tilskud på 200 kr. pr. deltagende medlem) 
- Julefrokost 
- Konkurrencepsykologi 

 
10. Budget og handlingsplan 2012 Budget og handlingsplan for 2012 blev udarbejdet  
    (se vedlagte bilag). 
 
    Forhindringer og bane 
    Der købes et nyt bord med elektronisk tidtagning (ca. 5000 kr.), en 

letvægtsvippe og 10 spring. Pris i alt 17.000 kr. 
    Desuden afsættes 9.000 kr. til opretning af banen, reparationer mm. 
    Udvidelsen af lysanlægget anslås til at koste 23.000. 
    Der afsættes desuden 2.000 kr. til ekstra strømforbrug. 
    Der afsættes også fortsat 30.000 kr. til indkøb af en frontklipper. 

(de var allerede afsat i 2011). 
 
    Trænertøj 
    Da købet af trænertøj m. logo sandsynligvis først vil blive i 2012, 

overføres de ca. 9.000 kr. til næste år (var afsat i 2011). 
    
    De gule sider: annoncen er nu opsagt. 
    Paté og plastkrus: måske kan det købes billigere en gros. 
    Landstræf: der ydes tilskud på 200 kr. pr. deltagende medlem 
    Olie: det forventes at vi skal købe olie i 2012. 
    Der blev ikke ændret på kontingentet. 



 

11. Aktiviteter siden sidst Arrangementer siden sidst blev kort evalueret: 
 
       08.09 Træning på fremmed grund hos os (arr. Maiken) 

Aktiv Hundeskole besøgte os kl. 17-19. Ca. 10 deltog. Var godt 
tilfredse og vil gerne komme igen. Maiken var der som træner og 
havde lavet nogle små moduler. 

 
    24.09 Træning hos Aktiv Hundeskole (arr. Maiken og Inger) 

13 medlemmer deltog (primært begyndere og let øvede). Vi var 
taget på besøg hos Aktiv Hundeskole i Thorning, hvor vi trænede 
agility på tre moduler. Deltagerne syntes godt om arrangementet og 
foreslog at vi gentog det. 

 
    01.10 DGI-turnering 3. del – agility (arr. DGI Midtj.) 

111 deltog, heraf 38 fra os. Vi vandt turneringen med 681 point 
foran Herning på andenpladsen med 665 point. De fleste af delta-
gerne var også hjælpere til stævnet. Maiken ydede en meget stor 
indsats før stævnet med at finde hjælpere, slå græs mm. Vi skal 
være bedre til at fordele opgaverne på flere skuldre. Fantastisk 
sensommervejr og alt fungerede på dagen. 

 
    02.10 DAF-cup i Aalborg (arr. DAF Aalborg) 

Vi deltog med 16 deltagere og genvandt pokalen (5 begyndere, 8 let 
øvede og 3 øvede). Der var deltagere fra Randers, Ålborg, os og for 
første gang DcH Støvring. Vi vil gerne have min. én forening mere 
med, så arrangøropgaverne kan gå på omgang mellem lidt flere. Det 
vil også være rart, hvis stævnerne blev afviklet efter samme regler 
hver gang. I Randers i foråret var seniorhundene placeret i samme 
klasse uanset niveau (begyndere, let øvede og øvede). Et fælles 
møde kunne være en god ide. Vi er arrangør i foråret 2012. 
 

    05.10 Fremtidsseminar (arr. DGI Midtj. ag.udvalg) 
Jens, Marianne og Maiken deltog. Næsten alle foreninger i DGI 
Midtjylland var repræsenterede. Mange emner og ønsker blev 
diskuteret. Bl.a. oprykningsregler for agility og et evt. nyt navn 
(f.eks. DGI hundesport), nu vi også har rally på programmet. 

 
    30.10 Løvfaldstur (arr. Aktivitetsudvalget) 
    Ca. 15 hunde og 20 mennesker deltog. God tur. 
 
    08.11 Følintroaften (arr. Trænerudvalget) 

4 deltog, Lone/Venus er startet som føl, Sanni/Coffie starter pr. 1/1, 
mens Trine/Tilde afventer fødsel og barsel. 

 
12. Orientering Nye DGI-agilityregler 

Der er igen kommet nye DGI agilityregler. Nyt er at afstanden 
mellem forhindringerne kan være 5-7 meter. Det kunne være rart, 
hvis DGI ville sende os en mail, når der er kommet nye regler! 

 
       Nye rallyregler 

Der er blevet ændret på oprykningskriterierne. Man skal fortsat have 
tre gange 70 point for at rykke op fra begynder til øvet, men nu skal 
man opnå tre gange 80 og 95 for at rykke op i henholdsvis ekspert og 



 

champoinsklassen. Én gange 100 point giver dog øjeblikkelig 
oprykning til næste klasse. 

 
       Høm-høm poser 

Inger har bestilt nye høm-høm poser til Hundehuset. Samtidig har 
Lisbeth Hansen sponsoreret en stak poser. Det viser sig, at man kan 
få poserne gratis, hvis der er til et stævne. 
 
Oprykningspokaler 

       Pokaler er bestilt hos Lisette: 5 let øvede (agility) og 1 ekspert (rally).
  
       Presse 
       Vi skal være bedre til at blive omtalt i pressen. 
        
       Basiskursus 

Charlotte har gennemført et basiskursus i DKK-regi for at kunne 
være sportræner. 
 
Kontingent – restancer 
Jens orienterede om at der kun var få restancer. 

 
13. Tilføjede punkter  Ingen tilføjede punkter. 
 
14. Til trænermødet/udvalg Trænerudvalget samler op på diverse punkter fra dette møde. Der er 

trænermøde på mandag d. 21. november. 
 
15. Næste møde Onsdag d. 18. januar kl. 18.30 hos Jens. 
 Her planlægges generalforsamlingen bl.a. 
 
16. Eventuelt Bent har lagt nye notesblokke og kuglepenne i Hundehuset. 
 
Slut Mødet sluttede kl. 21.15 (hvorefter der var kaffe).. 
 
 

Referent  
 
Dagsorden udsendt 
 

 

Inger L. Drengsgaard  
 
1. udgave d. 28/12 2011, 2. udgave d. 2/1 2012. 

 

Bilag vedlagt:   Aktivitetskalender  2011 pr. 30/10 2011 
       Aktivitetskalender  2012 pr. 1/1 2012 
       Budget for 2012 
       Handlingsplan for 2012 
 



 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2011 
 

(revideret d. 30.10.2011) 
 

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) (for trænere) 
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 

Tirs. 
03.05.11 

13.00-14.00 Foredrag om hunde 
På Hvinningdal Skole 

Maiken og Inger 

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                               BLEV AFLYST 

DGI Midtjylland 
DcH Viborg 

Søn. 
15.05.11 

13.00-15.00 Trænermøde 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Ons. 
18.05.11 

17.00 
(17.30) 

DGI-turneringen 1. del – agility    
Hos DcH Ikast 

DGI Midtjylland 
DcH Ikast 

Lør. 
04.06.11 

8.00 
(8.30) 

DAF-cup 
Hos DAF Randers 

DAF Randers 

Ons. 
08.06.11 

 DGI-turneringen 2. del – agility    
Hos DcH Herning 

DGI Midtjylland 
DcH Herning 

Søn. 
12.06.11 

9.00 Spor (for trænere og bestyrelse) 
I Ulvedal Plantage 

Charlotte 

Tors. 
16.06.11 

18.00  
(18.15) 

DGI-turneringen 2. del – rally      
Hos DAF Silkeborg 

DGI Midtjylland 
DAF Silkeborg 

Lør. 
18.06.11 

9.00-15.00 Klikkertræning (2. del)  (for trænere) 
På træningspladsen                         

Charlotte 

Søn. 
26.06.11 

8.45 
(9.00) 

Klubmesterskab – forår 
På træningspladsen 

Stævneudvalget 

Weekenden 
13.-14.08.11 

 DGIs Landsmesterskab 
Hos Hvalsø Hundevenner, Sjælland 

DGI 

Søn. 
04.09.11 

10.00-15.00 Træningsdag for Westiegruppen 
På træningspladsen                            BLEV AFLYST 

Susanne 

Man. 
05.09.11 

18.30 Bestyrelsesmøde  
Hos Inger      

Bestyrelsen 



 

Tors. 
08.09.11 

17.00-19.30 Aktiv Hundeskole – træning på fremmed grund – hos os 
På træningspladsen 

Maiken 

 Fre. 
16.09.11 

18.00-20.00 Trænermøde 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Lør.  
24.09.11 

10.00-12.00 Træning på fremmed grund 
Hos Aktiv Hundeskole, Thorning 

Inger og Maiken 

Lør. 
01.10.11 

 DGI-turneringen 3. del – agility  
Hos DAF Silkeborg 

DGI Midtjylland 
DAF Silkeborg 

Søn. 
02.10.11 

 DAF-cup 
Hos DAF Aalborg 

DAF Aalborg 

Søn. 
30.10.11 

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

Aktivitetsudvalget 

Tirs. 
08.11.11 

18.30-19.30 Følintroaften 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Man. 
14.11.11 

18.30 Bestyrelsesmøde 
Hos Marie 

Bestyrelsen 

Søn. 
20.11.11 

 Jule-klubmesterskab 
på træningspladsen 

Stævneudvalget 

Man. 
21.11.11 

18.30 Trænermøde 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Lør. 
26.11.11 

 DGI-turnering 3. del – rally 
på træningspladsen 

DGI Midtjylland 

Tors. 
01.12.11 

18.00 Julefrokost 
Bowling og julefrokost hos Bowl’n’Fun i Silkeborg 

Marianne og Maiken 

 

 

 

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 

 

 

 



 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2012 
 

(revideret d. 01.01.2012) 
 

Dato Kl. Aktiviteter 2012 Arrangør 

Ons. 
18.01.12 

18.30 Bestyrelsesmøde 
Hos Jens 

Bestyrelsen 

  Førstehjælpskursus  
v. Dyrlægerne Vestergade 

Inger 

Tirs.  
21.02.12 

19.00-21.00 Generalforsamling 
Medborgerhuset, sal A, Bindslev Plads, Silkeborg 

Bestyrelsen 

Tors. 
23.02.12 

18.30 Trænermøde 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Lør. 
21.04.12 

 Åbent hus 
På træningspladsen 

Charlotte 

Søn. 
06.05.12 

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

Aktivitetsudvalget 

Lør. 
12.05.12 

 DAF-cup 
Hos os 

 

Søn. 
10.06.12 

 Klubmesterskab – forår 
På træningspladsen 

Stævneudvalget 

  DAF-cup - efterår 
Hos ??? 

 

Søn. 
28.10.12 

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

Aktivitetsudvalget 

Søn. 
25.11.12 

 Jule-klubmesterskab 
på træningspladsen 

Stævneudvalget 

 

Øvrige arrangementer i 2012 

- Agility for-sjov-stævne (Inger) 
- Klikkerkursus for trænere og medlemmer - begynder (Charlotte) 
- Slalomkurser – todelt kursus (Maiken og Inger) 
- Springteknik (Maiken og Inger) 
- DGI-turnering i agility og rally 
- Rallystævne 
- Julefrokost 
- Konkurrencepsykologi 
 

 

 

Klubbladet ”Godbidden” i 2012 
 

 

Nummer: 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 

Deadline: 07-01-12 03-03-12 05-05-12 07-08-12 06-10-12 
Udgivelse: 24-01-12 27-03-12 29-05-12 28-08-12 30-10-12 
Noter: Indkaldelse til 

generalforsaml. 
Træningstider  
pr. april 

Træningstider  
pr. 1/8 

 Træningstider  
pr. 1/1 2013 

 

 

 

 

 
 


