
 

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

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2012 d. 23.04.12 kl. 18.30 hos Bent 
 
Til stede: Formand Charlotte Lyrskov, næstformand Bent Halvorsen, sekre-

tær Inger Drengsgaard, kasserer Jens Sørensen, medlem Allan 
Sørensen, samt bestyrelsessuppleanterne Maiken Dreier og Peter 
Plett. 

 
 

Dagsorden: 
 

Forhandling: 
 
1. Godkendelse af referat  Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2012 d. 18.01.12 blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden Ingen tilføjede punkter. 
 
3. Præsentationsrunde  Alle præsenterede sig kort. 
 
4. 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: Peter Plett 
 
5. Opfølgning på sidste referat Sponsorering af paté til træningsbrug:  
    Marianne er ikke kommet videre med dette. 
 
6. Kommende aktiviteter Der blev taget udgangspunkt i den vedlagte aktivitetskalender. 
 
 06.05 Løvspringstur (arr. aktivitetsudvalget) 
 Invitationen har været i Godbidden og hænger i Hundehuset. 
 
    06.05 Feltkursus (arr. Maiken/trænerudvalget) 

Kurset er flyttet fra d. 13/6 og foregår på træningspladsen kl. 10-13. 
Undervisere er Laila og Jesper Carstensen fra DcH Støvring. Kurset 
er primært for trænere, men andre førere med hunde med 
feltproblemer vil også blive inviteret. Det er et krav, at man løber 
min. let øvet til konkurrence. Der er plads til max. 12 hunde. 

     
    12.05  DAF-cup (arr. stævneudvalget/Inger m.fl.)   

Der er deadline for tilmeldinger d. 27/4. Vi har allerede ca. 40 
tilmeldte. Mange af opgaverne er uddelegerede.  

 
 



 

    19.05 Åbent hus (arr. Charlotte/trænerudvalget) 
Der er bl.a. lavet aftaler med Dorit om en salgsstand samt med  
Malenes pølser. Der bliver 3 workshops à 45 min. (agility og rally) 
og 2 opvisninger (rally og agility) med speaker (Jens?). Evt. skal vi 
låne et højttaleranlæg. Der laves PR for arrangementet med en 
annonce i Ekstra-Posten og pressemeddelelser til forskellige 
medier. Her slås der på vores 25 års jubilæum. 

 
    23.05 DGI-turnering 1. del (arr. DGI Midtjyllands ag-udvalg) 
    Aftenstævne i Ikast. Vi har ikke modtaget en tilmelding endnu. 
 
    26.05 Agilityconvention (arr. DGI) 

For trænere og bestyrelse. Foregår på Fyn. Deadline d. 1/5. Der 
tilbydes tre kurser i løbet af dagen. Man kan vælge mellem 
forskellige emner. Pris 599 kr., som foreningen betaler. 

 
    10.06 Klubmesterskabet (arr. stævneudvalget) 
    Stævneudvalget er i fuld gang med at organisere stævnet. 
 
    20.06  DGI-turnering 2. del (arr. DGI Midtjyllands ag-udvalg) 
    Aftenstævne i Viborg. Vi har ikke modtaget en tilmelding endnu. 
 
    Øvrige arrangementer, der mangler datoer for: 

- Opvisning ved Bygma (Marianne) – vi afventer svar fra Bygma 
- Sommerfest. Dette blev foreslået på generalforsamlingen. Inger 

annoncerer efter interesserede arrangører i Godbidden. 
- BARF-foredrag v/Hanne og Casper. Inger spørger Casper om en 

dato. 
- Rallykursus v/Trine Dyrgaard – Inger afventer svar fra Trine. 

Forventes afholdt en weekenddag i foråret. Målgruppen er 
trænere og deltagerne på det øvede rallyhold. 

- Dyrlægeaften (Lone K.). Evt. i oktober. 
- Arbejdsdage: Allan planlægger en arbejdsdag inden DAF-cup 

(se pkt. 9). Flis lægges først på P-pladsen i 2013. 
Kaj trimmer alleen efter aftale med Karen. Skal bruge hjælp til 
oprydning. 

- Agility for-sjov-stævne (Inger) – svært at finde en dato – måske i 
efteråret. Ideen er at lave et stævne med utraditionelle klasser, 
f.eks. pointklasse, stafet mm. som vi næsten aldrig bruger. 

- Klikkerkursus for trænere og medlemmer - begynder (Charlotte). 
Bliver ikke i foråret. Evt. i efteråret. 

- Springteknik (Maiken og Inger) – for alle, evt. i efteråret. 
- DGI-turnering i rally – 2 aftenstævner – svært at finde dommere. 

Bliver evt. til 1 dagsstævne i stedet, dvs. to stævner i alt. 
- Rallystævne – ikke i år. 
- Julefrokost – afventer dato 
- Konkurrencepsykologi (Inger) – der er andre udbydere. Afventer 

om nogen af vore medlemmer tilmelder sig disse. 
 
7. Konfirmationer   Vi har flere medlemmer, som skal konfirmeres i maj måned: 
    - Eliane / Monti (5/5, Funder Kirkeby) 
    - Josefine / Vincent (13/5, Gjern) 
    - Karens søn (13/5) 



 

Det blev besluttet at foreningen giver et ½ års kontingent i gave. 
Karens søn får et citygavekort i lignende størrelse. 
Jens laver/køber gavekortene og undersøger om der skulle være 
andre konfirmander blandt medlemmerne. 

 
8. Balancebom   Balancebommen er godt slidt. Allan har lappet den, og skifter al 

træet i sommerferien. En ny koster 16.000 kr. 
    Vippen trænger også til at blive repareret. Allan ser på det. 

 
9. Nyt fra udvalgene Baneudvalget (se også pkt. 8) 

- Rengøring: forhindringerne gøres rene inden DAF-cuppen. 
- Kravlegården er gået i stykker. Charlotte foreslog at den blev 

flyttet ned i hjørnet af læhegnet, og et evt. nyt forhindringsskur 
blev bygget i forlængelse, nærmest Hundehuset. 

- Skur på FH-banen: Allan bygger det i løbet af sommerferien. 
Der kunne med fordel findes sponsorer. 

- Nyindkøb: ifølge handlingsplanen køber vi i år 10 spring, en 
letvægtsvippe og et bord med elektronisk tidtagning. Det blev 
besluttet at vi venter med indkøbene til det nye skur står klar 
efter sommerferien. 

- Det blev diskuteret om vi i stedet for et elektronisk bord skulle 
købe en ekstra balancebom. Der blev ikke besluttet noget. 

- En del af vores overliggere er knækkede. Allan køber nogle 
rundstokke og saver dem op. Maiken maler dem. 

- Banen/P-pladsen: Sandet fjernes/fordeles inden DAF-cuppen. 
 
 Græsslåningsudvalget 

Bent har set på en ny frontklipper. Pris ca. 40.000 kr. inkl. skær. 
Dette blev bevilget, selv om der kun er afsat 30.000 kr. på 
budgettet. Bent hører Bjarne om han har fundet et bedre tilbud. 
Forventet pris pr. reparation: ca. 2.000 kr. Vores gamle klipper er 
pt. på værksted og er ved at være godt slidt. Det blev besluttet at 
købe en ny klipper nu, inden græsklipningen går i gang. 
Vi får desuden brug for et nyt skur eller en udvidelse af skuret til 
den nye frontklipper. 

 
 Sponsorudvalget 
 Består pt. af Lisbeth Hansen og Vibe Christensen 
 
 Stævneudvalget 

Består pt. af Ulla Milling og Lone Knudsen. Jeanette er udtrådt af 
udvalget. 

 
 Trænerudvalget  
 Charlotte informerede om forskellige mails. 
 
 Tøjudvalget 
 Her i foråret kommer der tilbud til medlemmerne om køb af: 
 Træningsdragt, t-shirts, softshelljakke og evt. regnsæt 
 I sort eller rød med logo. Der er skiftet leverandør til Sport24. 
 
 Intet nyt fra aktivitets- , biblioteks- og bladudvalget 
 Se vedlagte oversigt over udvalgenes sammensætning. 



 

10. Samarbejde med andre  Vi ønsker at etablere et samarbejde med andre foreninger omkring: 
    foreninger   1. Trænersparring / workshops 
       2. Fælles kurser sammen med andre lokalforeninger 
  

- Erfagruppe i DGI Midtjylland  
En gruppe er nedsat (se pkt. 11). Marianne og Inger har fået til 
opgave at finde en dato og lave en invitation til første møde, der 
foregår hos os. Emnet kunne være rally-træning.  
Andre emner: flere frivillige, trænerpleje, agility mm.  
 

- Idekatalog med emner og mulige undervisere (Inger) 
Er ikke færdiggjort endnu , men kan måske blive videreudviklet 
gennem erfagruppemøderne. 

 
11. Aktiviteter siden sidst Arrangementer siden sidst blev kort evalueret: 
 
    30.01 Dyrlægeaften: Førstehjælp for hunde (arr. Inger) 

24 personer deltog og 4 demohunde. Dyrlæge Tore Mosgaard 
fortalte om hvordan man yder førstehjælp til hunde og viste 
forskellige forbindinger (pote, øre osv.), som deltagerne derefter 
forsøgte at lægge på demohundene. Godt kursus med både teori og 
praktik, som har fået meget rosende omtale af deltagerne. 

 
    21.02 Generalforsamling (arr. Bestyrelsen) 

44 medlemmer deltog, heraf mange nye. Godt foredrag bagefter 
med Per Andrén om pengehunde inkl. demo med Midas. Flot 
jubilæumskage med champagne til i pausen og masser af Michalas 
hundebilleder fra årets arrangementer på storskærm. Alt i alt en god 
og veltilrettelagt aften. 

 
    26.02 Grundkursus (følkursus) (arr. trænerudvalget) 

10 føl og kommende føl deltog. Emner: DAF, DGI, forventning til 
føl, racekendskab, hundesprog, undervisningsteknik, samt praktik 
med figuranter delt i to hold. Dejligt at så mange deltog og at så 
mange var villige til at hjælpe som figuranter. Dette var første del 
af en intern træneruddannelse. Desuden har føllene været inviteret 
til at deltage i andre interne kurser (slalom, feltkursus mm.) 

 
    25.03 Hundesvømning (arr. Janni) 

19 hunde deltog. Det foregik hos Tollund Hundepension i Funder 
Kirkeby. Der var lavet tidsplan, så alle hunde kom i efter tur og 
ikke skulle vente. Alle kom i vandet, nogle for allerførste gang. 
Meget ros fra deltagerne på facebook. 

 
    31.03 og 14.04 Slalom 1. og 2. del (arr. Maiken og Inger)  

24 hunde deltog i alt. Pga. af de mange deltagere blev der 
arrangeret to hold pr. dag – kl. 10-12 og 13-15. Der var både teori 
og praktisk træning. Mange af deltagerne nåede rigtigt langt. 

     
     Andre arrangementer, som folk har deltaget : 
     
 
 



 

    18.02 Agilitykursus (Maiken og Inger deltog) 
Kursus i avanceret handling. Tina Tøndering underviste i en ridehal 
i Solbjerg. Kurset var arrangeret af DGI Østjylland. Fint kursus, 
hvor deltagerne fik prøvet forskellige former for handling. 

 
     28.03 DGI Midtjyllands ag-udvalg 

Mødet foregik hos DGI i Silkeborg. Der blev valgt et nyt agility-
udvalg (tre personer med Marianne som formand), samt et stævne- 
og kursusudvalg, foruden en erfagruppe og et landsstævneudvalg. 
Marianne sidder i stævneudvalget og Inger i kursusudvalget sammen 
med repræsentanter fra andre foreninger i DGI Midtjylland. 
Erfagruppen er en ad hoc gruppe, som skifter deltagere fra gang til 
gang. Pt. skal Inger og Marianne finde en dato og emne for første 
møde.  

 
12. Orientering Motorvej og ny stikvej 

Motorvejen kommer ikke direkte til at berøre vores træningsarealer, 
men vi får en ny stikvej, som kommer til at gå ca. fra alleen og 
direkte ud på Viborgvej. Vi kender ikke tidsplanen, men motorvejen 
skal stå færdig i 2016. 

 
       Ny elkedel og nye solcellelamper 

Susanne har købt ny elkedel til Hundehuset og solcellelamper til 
alleen. De gamle lamper er taget ned for at blive vasket og pakket 
ned for sommeren. 

 
       Visitkort 

Jeanette Kramer har tilbudt at få lavet visitkort, hvis vi har brug for 
det. Det kunne f.eks. være en god idé til åbent hus-arrangementet. 

 
       Eventyrsport 

Dorit har været nede hos Eventyrsport. De foreslog at vi medbragte et 
visitkort fra DAF Silkeborg i stedet for Godbidden. Bagpå kunne der 
så være stemplet en medlemsdato på. Forslaget blev diskuteret, men 
den eksisterende procedure virker lige så godt og giver ikke ekstra 
arbejde for os. Vi skal være opmærksomme på at der kun er 15% 
rabat på varer som ikke allerede er nedsat. 
 
Venteliste 
Charlotte informerede om at der nu står 16 på ventelisten til begynder 
agility. Ventelisten var ellers i bund før påske. 

  
13. Tilføjede punkter  Ingen tilføjede punkter. 
 
14. Til trænermødet/udvalg Følgende emner skal der informeres om på næste trænermøde 3/5: 
       Pkt. 6. Kommende aktiviteter 
       Pkt. 7. Konfirmationer 
       Pkt. 9. Forhindringer, bane, plæneklipper og tøj. 
 
15. Næste møde   Næste mødedatoer: NB! Begge møder blev flyttet til torsdage. 

- Torsdag d. 6/9 kl. 18.30 hos Peter 
- Torsdag d. 8/11 kl. 18.30. Budget og handlingsplan 2013. 

 



 

 
16. Eventuelt   Ingen bemærkninger. 
 
   Slut    Mødet sluttede kl. 21.00 (hvorefter der var kaffe). 
 
 

Referent  
 
Referat udsendt 
 

 

Inger L. Drengsgaard  
 
1. udgave d. 29/4 2012, 2. udgave d. 11/5 2012 

 
Bilag vedlagt:   Aktivitetskalender 2012 pr. 29/4 2012 
       Organisation i DAF Silkeborg pr. 29/4 2012 
 
 
 
 



 

 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2012 
 

(revideret d. 29.04.2012) 
 

Dato Kl. Aktiviteter 2012 Arrangør 

Søn. 
08.01.12 

13.00 Baneopretning 
På træningspladsen 

Maiken 

Ons. 
18.01.12 

18.30 Bestyrelsesmøde 
Hos Jens 

Bestyrelsen 

Man. 
30.01.12 

19.00-21.30 Førstehjælpskursus v. Dyreklinikken Vestergade 
I Hundehuset 

Inger 

Tirs.  
21.02.12 

19.00-21.00 Generalforsamling + foredrag om pengehunde 
Medborgerhuset, sal C, Bindslev Plads, Silkeborg 

Bestyrelsen 

Tors. 
23.02.12 

18.30 Trænermøde 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Søn. 
26.02.12 

9.00-15.00 Grundkursus – del 1 (følkursus) 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Søn. 
25.03.12 

10.00 Hundesvømning v. Tollund Hunde- og Kattepension, 
Ellingvej 11, Funder Kirkeby 

Janni 

Lør. 
31.03.12 

10.00-12-00 
13.00-15.00 

Slalomkursus 1. del (2 hold) 
På træningspladsen 

Maiken og Inger 

Lør. 
14.04.12 

10.00-12.00 
13.00-15.00 

Slalomkursus 2. del (2 hold) 
På træningspladsen 

Maiken og Inger 

Man. 
23.04.12 

18.30 Bestyrelsesmøde 
Hos Bent 

Bestyrelsen 

Tors. 
03.05.12 

19.00 Trænermøde 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Søn. 
06.05.12 

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

Aktivitetsudvalget 

Søn. 
06.05.12 

10.00-13.00 Feltkursus m. Laila og Jesper Carstensen 
På træningspladsen 

Maiken/ 
Trænerudvalget 

Lør. 
12.05.12 

9.00-17.00 
(8.15-8.45) 

DAF-cup 
Hos os 

Stævneudvalget/ 
Inger m.fl. 

Lør. 
19.05.12 

9.00-15.00 Åbent hus 
På træningspladsen 

Charlotte/ 
Trænerudvalget 

Ons. 
23.05.12 

 DGI-turnering 1. del – agility 
DcH Ikast, Hagelskærvej 42 C, Ikast 

DGI Midtjylland 
DcH Ikast 

Søn. 
10.06.12 

 Klubmesterskab – forår 
På træningspladsen 

Stævneudvalget 

Ons. 
20.06.12 

 DGI-turnering 2. del – agility 
DcH Viborg, Neckelmansvej 1A, Viborg 

DGI Midtjylland 
DcH Viborg 

Tors. 
06.09.12 

18.30 Bestyrelsesmøde 
Hos Peter 

Bestyrelsen 

  DAF-cup - efterår 
Hos ??? 

 

Lør. 
29.09.12 

 DGI-turnering 3. del – agility 
På træningspladsen 

DGI Midtjylland 
DAF Silkeborg 

Lør. 
06.10.12 

 DGI-turnering 3. del – rally 
Aktiv Hundeskole, Kjellerup 

DGI Midtjylland 
Aktiv Hundeskole 

Søn. 
28.10.12 

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

Aktivitetsudvalget 

Tors. 
08.11.12 

18.30 Bestyrelsesmøde 
 

Bestyrelsen 



 

Søn. 
25.11.12 

 Jule-klubmesterskab 
på træningspladsen 

Stævneudvalget 

  
Øvrige arrangementer i 2012 
- Opvisning ved Bygma (Marianne) 
- Sommerfest/jubilæumsfest (forslag fra generalforsamlingen) 
- BARF-foredrag v/Hanne og Kasper 
- Rallykursus v/Trine Dyrgaard (Inger) 
- Dyrlægeaften (Lone K.) 
- Arbejdsdage (Allan og Kaj) 
- Agility for-sjov-stævne (Inger) 
- Klikkerkursus for trænere og medlemmer - begynder (Charlotte) 
- Springteknik (Maiken og Inger) 
- DGI-turnering i rally – 2 aftenstævner 
- 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 

 
 
 
 
 
 

  
 


