
 

 

Fordeles til: 

- Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

- Trænerne 

- Godbiddens redaktører  

- Hundehuset (opslag til medlemmerne) 
  

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2013 d. 03.01.13 kl. 18.30 hos Inger 
 

Til stede: Formand Charlotte Lyrskov, næstformand Bent Halvorsen, sekre-

tær Inger Drengsgaard, kasserer Jens Sørensen, medlem Allan 

Sørensen, samt bestyrelses-suppleanterne Maiken Dreier og Peter 

Plett. 

 
 

Dagsorden: 
 

Forhandling: 
 

1. Godkendelse af referat  Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2012 d. 29.11.12 blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden Ingen bemærkninger. 

 

3. Opfølgning på sidste referat Oprykningspokaler  

Bent har sponsoreret nogle pokaler, som kan bruges som opryknings-

pokaler. Og ellers vil vi købe pokaler hos Skyum Pokaler. 

 

4. Kommende aktiviteter Der blev taget udgangspunkt i den vedlagte aktivitetskalender. 

 

 05.01 Rengøring af Hundehuset (arr. Marianne og Merete) 

Hundehuset trænger til at blive gjort rent. Rengøringsdagen  starter 

kl. 10.30 og er annonceret på Facebook. Det vil være godt, hvis vi 

fremadrettet kan få gjort rent en gang om måneden. 

 

    07.02 Foredrag m. Irene Jarnved (arr. Charlotte) 

Foregår på Dybkjærskolen. Der er plads til ca. 100 personer, og 

foredraget starter kl. 18.30. I næste uge bliver der sendt invitation 

ud til medlemmerne, samt hængt op i Hundehuset. Betaling (100 

kr.) falder ved tilmelding. Vi skal selv sørge for kaffe og kage. 

 

    18.02 Generalforsamling  

    (se pkt. 6) 

 

    05.05  Løvspringstur (arr. aktivitetsudvalget) 

    Ingen bemærkninger. 

 

    25.05 Rallykursus m. Pia Johnsen (arr. Inger) 

    Kurset er aftalt med Pia Johnsen. Betales efter DGIs takster. 

Forsøges lavet som et DGI-spotkursus. Hvis der ikke er nok 

trænere internt kan andre foreninger inviteres. Ellers er rallykurset 

for det øvede rallyhold samt vore trænere. Emnet er ekspert- og 

championsøvelserne. 

 

 



 

    4-7.07 DGI Landsstævne 2013 i Esbjerg (arr. DGI) 

Der er allerede mange tilmeldt, så vi behøver ikke laver yderligere 

PR for arrangementet. Det blev besluttet ikke at yde tilskud til 

arrangementet grundet budgettet (se pkt. 5). 

 

DGI-turnering i agility og rally 

Der er kommet foreløbige datoer for DGI-turneringen i agility og 

rally (se vedlagte aktivitetskalender). Der afventes endelig 

bekræftelse på datoerne.  

Agility: 3 aftener + 1 dagssstævne. To aftner er for begyndere og let 

øvede og 1 aften er for øvede. Dagsstævnet er for alle. 

Rally: 2 aftener + 1 dagsstævne. Alle klasser alle dage. 

 

    Indendørs agilitystævne 

Maiken har kontaktet Funderholme (Silkeborg Rideklub). Vi 

afventer svar angående evt. lån af ridehallen til et stævne i efteråret. 

 

Der mangler datoer for diverse arrangementer (se vedlagte liste).  

 

5. Budget 2013   Lysanlægget blev ca. 16.500 kr. dyrere end budgetteret. 

    De samlede udgifter beløber sig til 39.419 kr. (se vedhæftet) hvor 

vi havde budgetteret med 23.000 kr. 

Dette skyldes bl.a. en ekstra udgift til master 7.450 kr, gravearbejde 

5.000 kr. og indkøb af to ekstra lamper. Desuden var kabler og hol-

dere blevet 5-10% dyre end forventet. 

 

På den baggrund blev budgettet for 2013 gennemgået igen og det 

blev besluttet at:  

- Vippen, 2 sandsække og de 10 plastholdere købes nu. Bent 

bestiller sidst i januar. De to lange og den korte tunnel, samt 

yderligere 5 sæt sandsække venter vi med at købe til senere.  

- Regnsæt til trænere og bestyrelse udsættes til efteråret og købes 

kun efter nærmere beslutning i bestyrelsen. 

- Grunduddannelserne (3 stk.): der er afsat 33.000 kr. Det kræver 

nærmere godkendelse i bestyrelsen, inden pengene anvendes. 

- Tilskud til Landsstævnet 2013 bortfalder. Der var afsat ialt 5.000 

kr. Budget og handlingsplan tilrettes. 

     

6. Generalforsamlingen   Generalforsamling mandag d. 18. februar: 

  Afholdes i Medborgerhuset, Sal C, Bindslev Plads, Silkeborg  

kl. 19–21 (vi har lokalet fra kl. 18) 

  

Opgaver: 

- PR (Inger lave PR i Godbidden og Hundehuset, mens Jens lægger 

det på hjemmesiden og sender nyhedsmails ud til medlemmerne) 

- Kopiering af dagsorden (Inger sender til Bent, som kopierer) 

- Valg af dirigent (Jens spørger Dorit) 

- Bestyrelsens beretning (Charlotte) 

- Det reviderede regnskab (Jens, se pkt. 7) 

- Forplejning (kaffe, te, sodavand og kage – Inger bestiller) 

- Gaver (Charlotte laver liste og Bent køber) 

- Sange – Agility-sangen (Jens har den på pc) 

- Billeder fra 2012 (Jens spørger Michala) 



 

- PC (Jens) (projektor findes i Medborgerhuset)  

 

Kandidater til bestyrelse og revisor/suppleant: 

På valg er: Jens, Inger og Allan og suppleanterne Maiken og Peter. 

Alle stiller op igen. Jens spørger revisor Lisette Jessen og 

revisorsuppleant Susanne Thuesen om de modtager genvalg. 

 

7. Regnskab for 2012  Regnskabet for 2012. Jens gennemgik regnskabet og det blev 

underskrevet af bestyrelsen. 

 

8. Nyt fra udvalgene Baneudvalget 

Pælene til lysanlægget er rettet op og lamperne sat op. På lørdag (d. 

5/1) lægges der ledninger i jorden og udgraves til gulv i det nye 

skur. Betonfliser til gulvet efterlyses blandt medlemmerne. 

 

Det nye skur er en gave til foreningen fra Allan mod livslang 

reklamer på dette. Reklameskiltet komme til at hænge på fronten af 

skuret og dem der ønsker at være med til at få reklame op betaler 

afhængig af størrelsen på reklamen. Omkostninger på skuret 

er materialer 25.000 kr, arbejdsløn 34.000 kr. Ialt 59.000+ moms. 

 

Forhindringer mm. skal fordeles i de to skure. Det blev bl.a. aftalt 

at grillen, det gamle A-bræt, babybalancen og den gamle balance 

skal være i FH-skuret, mens det nye A-bræt og den nye balance 

skal stå i AG-skuret.  

 

Allan undersøger muligheden for at tromle banen nu, eller om vi 

skal nøjes med at smide sand i hullerne.  

 

 Biblioteksudvalget 

Charlotte har ikke fået købt klikkerbøgerne endnu, som der ellers 

var budgetteret med i 2012. 

 

Der var ikke noget nyt fra Aktivitetsudvalget, Bladudvalget, 

Græsslåningsudvalget, Sponsorudvalget, Stævneudvalget, 

Trænerudvalget og Tøjudvalget. 

 

9. Aktiviteter siden sidst Arrangementer siden sidst blev kort evalueret: 

 

       14.12 Julefrokost (arr. Maiken og Marianne) 

Julefrokosten var i år en almindelig julefrokost med mad og 

pakkeleg. 12 Trænere, aspiranter, føl og bestyrelsesmedlemmer 

deltog. Hyggelig aften med god mad. 

 

10. Orientering Medlemsliste 

Den nye medlemsliste viser 173 medlemmer pr. 7/1 2013. Så mange 

medlemmer har vi aldrig før haft. Jens har udsendt opkrævninger pr. 

mail. 

 

 Indberetning til DGI og Silkeborg Kommune 

Jens skal snart indberette medlemstal til DGI og Silkeborg 

Kommune. Kommunen giver tilskud til unge under 24 år. 

 



 

       Facebook 

Maiken har som administrator på vores Facebook-side slettet folk, 

som ikke mere er medlemmer, således at det kun er medlemmer, der 

kan skrive på siden. Siden er offentlig, så alle kan fortsat læse den. 

 

11. Tilføjede punkter  Ingen tilføjede punkter. 

 

12. Til trænermødet/udvalg Foredraget med Irene Jarnved samt generalforsamlingen. 

 

13. Næste møde   Mødedatoer i 2013 blev planlagt: 

       Onsdag d. 17. april kl. 18.30 hos Bent. Konstituering af bestyrelsen 

       Onsdag d. 4. september kl. 18.30 hos Charlotte 

       Onsdag d. 4. december. Her laves budget og handlingsplan for 2013. 

 

14. Eventuelt   Ingen bemærkninger. 

 

   Slut    Mødet sluttede kl. 20.30 (hvorefter der var kaffe). 

 
 

Referent  
 

Dagsorden udsendt 
 

 

Inger L. Drengsgaard  
 

1. udgave d. 5/1 2013 

 

Bilag vedlagt:   Aktivitetskalender 2013  

       Regning på lysanlæg pr. 17/12 2012 (vedlagt i pdf-format) 

       Handlingsplan 2013 pr. 3/1 2013 

 



 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2013 
 

(revideret d. 04.01.2013) 

 

Dato Kl. Aktiviteter 2013 Arrangør 

Lør. 
05.01.13 

10.30 Rengøring i Hundehuset Marianne og Merete 

Tors. 
07.02.13 

18.30 Foredrag om hundeadfærd med Irene Jarnved 

Dybkjærskolen, Silkeborg 
Charlotte og Heidi 

Man. 
18.02.13 

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

Bestyrelsen 

Tors. 
28.02.13 

18.30 Trænermøde 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Ons. 

24.04.13 
 DGI-turnering i agility - 1. del (aften) - begynder/let øvet 

NB! Dato ikke endelig bekræftet 

DGI Midtjylland 

Tirs. 

30.04.13 
 DGI-turnering i rally -1. del (aften)  

NB! Dato ikke endelig bekræftet 

DGI Midtjylland 

Søn. 
05.05.13 

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

Aktivitetsudvalget 

Tirs. 

07.05.13 
 DGI-turnering i agility - 2. del (aften) - øvet 

NB! Dato ikke endelig bekræftet 

DGI Midtjylland 

Ons. 

22.05.13 
 DGI-turnering i agility - 3. del (aften) - begynder/let øvet 

NB! Dato ikke endelig bekræftet 

DGI Midtjylland 

Lør. 
25.05.13 

 Rallykursus med Pia Johnsen 
På træningspladsen 

Inger 

Tirs. 

28.05.13 
 DGI-turnering i rally -2. del (aften) 

NB! Dato ikke endelig bekræftet 

DGI Midtjylland 

Søn. 
09.06.13 

 Klubmesterskab – forår 
På træningspladsen 

Stævneudvalget 

Lør.-søn. 
4-7.07.13 

 DGI Landsstævne 
Esbjerg 

DGI 

Lør. 

21.09.13 
 DGI-turnering i agility - 4. del (heldagsstævne) - alle 

NB! Dato ikke endelig bekræftet 

DGI Midtjylland 

Tirs. 

05.10.13 
 DGI-turnering i rally -3. del (heldagsstævne) 

NB! Dato ikke endelig bekræftet 

DGI Midtjylland 

Søn. 
27.10.13 

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

Aktivitetsudvalget 

Søn. 
10.11.13 

 Jule-klubmesterskab 
på træningspladsen 

Stævneudvalget 

 

 

 
 

Klubbladet ”Godbidden” i 2013 
 
 

Nummer: 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 

Deadline: 06-01-13 03-03-13 05-05-13 08-08-13 06-10-13 

Udgivelse: 28-01-13 21-03-13 27-05-13 26-08-13 28-10-13 

Noter: Indkaldelse til 

generalforsaml. 
Træningstider  
pr. april 

Træningstider  
pr. 1/8 

 Træningstider  
pr. 1/1 2014 

 

  



 

Ideer til arrangementer 2013: 

- Indendørs agilitystævne (Maiken) 

- Dyrlægeaften – forebyg skader på din hund 

- DAF-cup forår og efterår 

- Følintro 

- Agilityindlæring (trænerkursus) 

- Klikkertræning (trænerkursus) 

- Slalomkursus 

- Følsamling – nuværende føl og aspiranter (arr. trænerudvalget) 

- BARF-foredrag v/Hanne og Kasper (Inger) 

- Agility for-sjov-stævne (Inger)  

- Springteknik (Maiken og Inger) 

- Julefrokost 
  


