
 

 

Fordeles til: 

- Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

- Trænerne 

- Godbiddens redaktører  

- Hundehuset (opslag til medlemmerne) 
  

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2013 d. 12.09.13 kl. 18.30 hos Charlotte 
 

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

tær Inger Drengsgaard, kasserer Jens Sørensen og medlem Allan 

Sørensen, samt bestyrelsessuppleanterne Maiken Dreier og Peter 

Plett  

 
 

Dagsorden: 
 

Forhandling: 
 

1. Godkendelse af referat  Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2013 d. 17.04.13 blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden To nye punkter blev tilføjet: 

       13.1 Godbidden 

       13.2 Mailbox 
 

3. Opfølgning på sidste referat Konfirmation  

       Anne Klitgaard blev konfirmeret d. 9/5 og fik et gavekort på ½ års 

gratis medlemskab. 

 

       Trævippen 

Den gamle trævippe blev solgt på auktion på Facebook. Majken 

Thomsen købte den for 225,50 kr. 
 

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

    28.09 DGI-turnering agility (arr. DAF Silkeborg)  

Der bliver lagt en hjælperliste i Hundehuset, hvor folk kan skrive 

sig på. Mad kan bestilles på listen i Hundehuset. Vi har pt. 24 

hunde tilmeldt. 

 

    28.09  DAF-cup i Aalborg (NB! samme dato som DGI-turn.) 

Maiken har indleveret pokalen til indgravering. Der er mulighed for 

at aflevere den til deltagere fra Støvring til DcHs DM d. 21-22/9, så 

de kan tage den med til Ålborg. 

 

    05.10 DGI-turnering rally (arr. SHK, Herning) 

Rallypokalen er indgraveret for både 2011 og 2012. Vi har vundet 

den de tre sidste år. Charlotte undersøger om vi har vundet den til 

ejendom. 

 

    12.10 Sporkursus (arr. Linda Lehmann) 

Holdet er fuldt booket op efter at der blev åbnet op for deltagere 

udefra. Kurset foregår hos Dorit. 

 

 



 

    27.10 Løvfaldstur (arr. aktivitetsudvalget)  

Gurli og Ejgil har solgt gården, så vi mangler et sted at gå tur. Det 

blev foreslået at man kunne tage i forskellige hundeskove (helst 

indhegnede). Peter bringer forslaget videre til aktivitetsudvalget. 

 

    10.11 Juleklubmesterskabet (arr. stævneudvalget) 

    Intet nyt om dette. 

 

    ??  Julefrokost  

Maiken tager sig af dette og finder tid og sted. Julefrokosten er for 

bestyrelse, trænere, aspiranter og føl inkl. vedhæng. 

 

    Øvrige arrangementer: 

- Indendørs agilitystævne: måske i februar/marts 

- Indendørs rallystævne: ikke pt. 
 

5. Budgetposter med forbehold Jens fremlagde regnskab for første halvår 2013 (se vedlagt) 

    Økonomien ser positiv ud i forhold til budgettet. 

 

    Indkøb og reparation af forhindringer: 

- 4 trillebøre er indkøbt til at transportere tunneller i (1750 kr.)  

- Den gamle balance er repareret, malet og har fået sand. 

Støttebenene tjekkes og der sættes hjul under (i alt 2.000 kr.) 

- Det gamle A-brædt er ok. 

- Tøndespringene repareres så de kan sættes i diverse springhøjder 

- En lang tunnel er kasseret og den korte tunnel er blevet væk. To 

andre tunneller er temmelig slidte. En af dem kan evt. kortes ned 

til 3 meter. Vi mangler flere tunneller og spring.  
 

    Regnsæt 

    Det blev besluttet at købe regnsæt til trænere og aspiranter i år. 

    I alt 13 stk. Evt. med et lille logo på en lomme. 

    Der er afsat 12.000 kr. på budgettet. 
     

    Grunduddannelser/Agilityteknik  

    DGI har pt. ikke planer om at afholde disse i år 

    Der var afsat 33.000 kr. på budgettet til deltagergebyr. 
 

6. P-plads   Etablering af P-plads  

Vi har fået en ny stikvej til Viborgvej. Desværre gravede kommu-

nen den gamle vej op (trods aftale om at lade den ligge), så parke-

ring ved FH-banen er nu vanskelig uden at køre fast i mudderet. 

Pris for grus på vejen og en del af græsset er 35 kr. pr. m2 + moms. 

To forslag blev diskuteret med plads til enten 1 eller 2 rækker biler. 

Pris er hhv. 22.000 (10x50 m) og 43.000 kr. (20x50 m). 10-15 cm. 

Allan indhenter alternativt tilbud. 

Vi skal som minimum have den lille løsning. 

P-pladsen skal være etableret inden DGI-turneringen d. 28/9. 

 

 

 

 

 



 

7. Seniordispensation  Seniordispensation 

Det blev besluttet at hunde, der har problemer med springhøjden 

pga. højde eller bygning kan få dispensation til at springe på 

seniorhøjde til klubmesterskaberne og andre interne stævner. 

Dette gælder ikke til eksterne stævner som DGI-turneringen og 

DAF-cup, hvor hundene skal springe på normal højde. 

Formålet er at hundene ikke bliver overbelastede eller miste modet. 

Hundene skal vurderes af min. 2 trænere eller trænerudvalget. 

Det er vigtigt at trænerne bliver enige om nogle klare kriterier for 

hvornår der kan gives dispensation.  

Dette tages op på næste trænermøde. 

    

8. Udlån af telte   Udlån af telte 

    De to røde telte (ikke det blå/grønne) kan lånes af medlemmerne. 

    Det blev besluttet at udlån fra 1/8 koster 100 kr. pr. stævnedag. 

Udlån er fortsat gratis til DGI-turneringer, DAF-cups og andre 

arrangementer, hvor foreningen deltager. 

Teltet skal afleveres senest næste træningsdag, med mindre det skal 

bruges til andre arrangementer. I så fald skal det afleveres med det 

samme. 

Der hænger en seddel i Hundehuset, hvor man skal skrive sig på, 

når man låner eller afleverer et telt. Udlån af telte sker kun efter 

aftale med bestyrelsen. 

 

NB! Det ene røde telt hænger ikke fast i stængerne i to af hjørnerne. 

 

9. Nye rallyregler   Der er kommet udkast til nye rallyregler/øvelser i DcH og DKK-

regi. Det forventes at DGI følger efter. 

Der er infomøde om de nye regler på Fyn d. 2/10. 

Det vil betyde 3 sæt nye skilte printet og lamineret samt to felter i 

elektrikerrør. Pris i alt ca. 600 kr. Marianne undersøger muligheden 

for at laminere skiltene hos DGI.  

 

10. Leje af Hundehuset  Vi har fået en forespørgsel udefra angående udlejning af Hundehu-

set og banen til et kursus.  

Det blev diskuteret om vi må udleje til anden side, samt spørgsmål 

som slitage, uheld og pris. 

Det blev besluttet at som udgangspunkt lejer vi ikke Hundehuset 

eller banen ud til eksterne undervisere/arrangører. I tilfælde af at vi 

får tilbudt et arrangement som er aktuelt for vore egne medlemmer, 

vil vi dog tage spørgsmålet op igen. 

 

11. Hundehuset mm.  Fyret 

Fyret er gået i stykker pga. lynnedslag. Det blev besluttet at købe en 

ny brænder til ca. 5000 kr. + moms. Forsikringen vil dække ca. 

1500 kr. Der er en selvrisiko på 3580 kr. Allan sørger for dette 

inden det bliver for koldt. 

 

    Øvrige reparationer 

    - Toilettet skyller dårligt pga. manglende vandtryk men er ok 

    - Køleskabet smides ud og hylder sættes op i stedet 

    - Hjulene flyttes til den nye stikvej. De skal evt. flyttes igen senere. 

 



 

12. Nyt fra udvalgene Baneudvalget 

- Lysmasterne er blevet malet og lamperne rettet op 

- Der er blevet sat en lampe op i den 5. pæl på AG-banen 

- Holderne til de gamle spring opbevares hos Allan 

- Der er indkøbt 2 tunneller + 4 sæt holdere 

- Der er lagt fliser i skuret 

- Der er lavet to målepinde til flyvet, så de passer til de nye AG-

regler (der er en pind på hver bane) 

 

 Biblioteksudvalget 

Der er indkøbt en ny DVD: ”Agility foundation training” med 

Gregg Derrett. Den står i Hundehuset til udlån. 

 

    Bladudvalget 

 Der har ikke meldt sig en ny redaktør til Godbidden. 

 

 Trænerudvalget  

 Nyt føl: Betina Hedegaard med Fenja. 

 

 Tøjudvalget 

- Salg af foreningstøj (bestilt før sommerferien, leveret i august) 

 

Desuden har vi fået en ny muldvarpefanger: Trine Aagaard. 

 

Der var ikke noget nyt fra græsslånings- sponsor-, stævne- og 

aktivitetsudvalget 

 

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

 

       24.04 DGI-turnering – agility  (+ 7/5, 22/5) 

    Vi deltog med 18 begyndere og 14 let øvede d. 24/4 i Herning. 

    8 øvede (i alt 15) deltog d. 7/5 hos os (et meget lille stævne) 

    Vi deltog med 17 begynder og 15 let øvede d. 22/5 i Herning. 

Vi fører pt. turneringen med 368 point foran Herning med 327 

point og Ikast med 209 point 

 

    30.04 DGI-turnering – rally (+ 28/5) 

    Vi deltog med 17 ud af 52 d. 30/4 i Silkeborg 

    Vi deltog med 12 ud af 42 d. 28/5 i 28/5 hos DcH Herning. 

Vi fører pt. turneringen med 371 point foran Viborg med 281 og 

Herning med 275 point. 

     

    05.05  Løvspringstur (arr. aktivitetsudvalget) 

    Ingen bemærkninger. 

 

    23.05 Undgå skader hos din hund (arr. Lone) 

    Rigtig fint og informativt arrangement med 14 deltagende hunde. 

Alle hunde blev følt igennem og der blev givet masser af gode råd 

til udstrækningsøvelser til de enkelte hunde.  

 

 

 

 



 

    23.05 Rallyvenskabsstævne (Heidi) 

Fælles træningsaften med dommerbedømmelse for os, DcH 

Herning og Schæferhundeklubben i Herning. Det foregik denne 

aften hos DcH Herning. 

 

    25.05 Rallykursus m. Pia Johnsen (arr. Inger)  

14 deltog i dette DGI-kursus, heraf 5 af vore trænere/medlemmer. 

Der var masser af ideer til træning og et kik på nogle nye skilte. 

 

    02.06 Arbejdsdag (arr. Allan) 

    3-4 deltog. Der blev lagt fliser i skuret. 

 

    09.06 Klubmesterskab (arr. stævneudvalget) 

88 hunde deltog (3 hvalpe, 4 FH, 9 rally, 16 nybeg, 19 begyndere, 

19 let øvede og 18 øvede).  

 

    15.06 DAF-cup i Randers 

27 hunde deltog fra os (9 begyndere, 12 let øvede og 6 øvede). Vi 

vandt pokalen. 

 

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

    Vi deltog med ca. 20 personer, 14 agilityhunde og 5 rallyhunde. 

Hyggelig tur med teltovernatning, gåture, konkurrencer, workshops 

og fælles aftensmad i teltlejren. 

 

    04.08 Agilityopvisning, Smingegården (arr. Inger) 

Opvisningen tog ½ time og foregik i en indhegning. Det gik fint. 

Der var ikke så mange tilskuere. Der deltog 9 hunde/førere og Inger 

speakede undervejs. Vi tjente 200 kr. og de spurgte om vi ville 

komme igen næste år. 

 

    18.08 Hundemassage (arr. Lone) 

7 hunde deltog. God og grundig massør. Specialpris i august 

måned: 175 kr. pr. hund. 

 

    29.08 Rally-venskabsstævne (arr. Heidi/SHK Herning) 

Denne gang var det hos Schæferhundeklubben i Herning. Vi deltog 

med 6 hunde. Alle fik to gennemløb på samme bane. Der var én 

begynder/ultrabegynderbane og én bane for hunde på øvet eller 

højere niveau. Fin aften. 

 

    01.09 Hundemassage (arr. Lone/Kristina) 

9 hunde deltog. Karina vil gerne komme igen, hvis vi kan samle 

min. 6 hunde. Pris pr. hund fremadrettet er 250 kr. 

 

    Agilitykonventionen 8/6 blev aflyst pga. for få tilmeldte. 

 

14. Orientering Foredrag med B.S. Christiansen 

Jens har modtaget en invitation til foredrag med B.S. Christiansen d. 

10/10 kl. 19-21 i Silkeborg. Emnet er socialt udsatte unge. 

Målgruppen er ledere i foreningerne. Jens sender invitationen til 

resten af bestyrelsen pr. mail. Deltagelse er gratis. 

 



 

Træning af Kvik 

Charlotte er nu færdig med at træne Kvik (Barca), som skal deltage i 

musicalen Matador i Silkeborg. Premieren er d. 19/10. Der er både 

blevet trænet tricks samt tilvænning til tilskuere der klapper mm. 

 

Nyt tag 

Karen er ved at få nyt tag på – inkl. over Hundehuset.  

 

Stopure 

Der er blevet sat batterier i to af stopurene. Vi har nu 7 ure der virker. 

 

Fanepose 

Merete har syet en fin fanepose til at beskytte fanen. Posen er også 

broderet med ”DAF Silkeborg”. 

 

Kaffemaskine 

Vi har fået en brugt kaffemaskine af Lone Bech. Men den er 

desværre for stor til vores brug. Allan smider den ud. 

 

       Oprykningspokaler 

Der er bestilt i alt 29 pokaler – inkl. til fremtidige oprykninger. De 

står i Hundehuset og de fleste er blevet udleveret til rally- og 

agilityoprykkerne. Pris ca. 1200 kr. 

 

15. Tilføjede punkter  13.1 Godbidden 

Da der ikke har meldt sig en redaktør til Godbidden blev det besluttet 

at vi i fremtiden ikke har et medlemsblad. Med brug af hjemmesiden, 

Facebook og mails er behovet for et blad også begrænset.  

- Jens fjerner info om bladet på hjemmesiden  

- Inger udsender regninger til annoncørerne i bladet 

- De eksisterende annoncører tilbydes et lille logo med link fra 

forsiden af hjemmesiden 

 

       13.2 Mailbox 

Der er krav om at alle foreninger med CVR-nr. skal have oprettet en 

elektronisk postkasse / mailbox til info fra kommunen, børneattester 

mm. Man logger ind via NemID. Jens skaffer adgang. 

 

16. Til trænermødet/udvalg Bl.a. pkt. 7. Seniordispensation skal diskuteres på næste møde. 

 

17. Næste møde   Onsdag d. 4. december kl. 18.30 hos Allan.  

       Her laves budget og handlingsplan for 2014. 

 

18. Eventuelt   Agility begynder 1 og 2 er slået sammen og træner mandag kl. 18.30. 

 

   Slut    Mødet sluttede ca. kl. 21.30 (hvorefter der var kaffe). 

 
 

Referent  
 

Dagsorden udsendt 
 

 

Inger L. Drengsgaard  
 

1. udgave d. 13/9 2013, 2. udgave d. 18/9 2013. 

 

Bilag vedlagt:   Aktivitetskalender 2013 pr. 18/9 2013  



 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2013 
 

(revideret d. 18.09.2013) 

 

Dato Kl. Aktiviteter 2013 Arrangør 

Tors. 
03.01.13 

18.30 Bestyrelsesmøde 
Hos Inger 

Bestyrelsen 

Lør. 
05.01.13 

10.30 Rengøring i Hundehuset Marianne og Merete 

Lør. 
12.01.13 

13.00 Arbejdsdag – banerenovering 
Træningspladsen 

Maiken og Allan 

Tors. 
07.02.13 

18.30 Foredrag om hundeadfærd med Irene Jarnved 

Dybkjærskolen, Silkeborg 
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 

Søn. 
14.04.13 

10.00-14.00 Arbejdsdag – skur og bane 
Træningspladsen 

Allan 

Ons. 
17.04.13 

18.30 Bestyrelsesmøde 
Hos Bent 

Bestyrelsen 

Ons. 
24.04.13 

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

Hos DcH Herning, Nakskovvej 15, Herning 

DGI Midtjylland 
DcH Herning 

Tirs. 
30.04.13 

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

På træningspladsen, Viborgvej 77, Silkeborg 

DGI Midtjylland 
DAF Silkeborg 

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 

På træningspladsen, Viborgvej 77, Silkeborg 

DGI Midtjylland 
DAF Silkeborg 

Man. 
13.05.13 

18.30 Trænermøde 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Ons. 
22.05.13 

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

Hos DcH Herning, Nakskovvej 15, Herning 

DGI Midtjylland 
DcH Herning 

Tors. 
23.05.13 

 Rally-venskabsstævne  
Hos DcH Herning 

DcH Herning 

Tors. 
23.05.13 

18.30 Undgå skader hos din hund 
I Hundehuset 

Lone Knudsen 

Lør. 
25.05.13 

 Rallykursus med Pia Johnsen 
På træningspladsen 

Inger 

Tirs. 
28.05.13 

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

Hos DcH Bjerringbro 

DGI Midtjylland 
DcH Bjerringbro 

Søn. 

02.06.13 

10.00-17.00 Arbejdsdag – belægningssten i skuret 

På træningspladsen 

Allan 

Søn. 
09.06.13 

 Klubmesterskab – forår 
På træningspladsen 

Stævneudvalget 

Lør. 
15.06.13 

 DAF-cup 
I Randers 

DAF Randers 

Lør.-søn. 
4-7.07.13 

 DGI Landsstævne 
Esbjerg 

DGI 

Søn. 
04.08.13 

11.00-11.30 Agilityopvisning 
DHE-træf v. Smingegården 

Inger 

Søn. 
18.08.13 

9.30- Hundemassage m. Karina Hartmann 
I Hundehuset 

Lone Knudsen 



 

Søn. 
01.09.13 

9.30- Hundemassage m. Karina Hartmann 
I Hundehuset 

Lone Knudsen / 

Kristina  
Tors. 

29.08.13 

 Rally-venskabsstævne  

Hos DcH Herning 

DcH Herning 

Ons. 
12.09.13 

18.30 Bestyrelsesmøde 
Hos Charlotte 

Bestyrelsen 

Tirs. 
17.09.13 

18.30 Trænermøde 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Lør. 
28.09.13 

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

På træningspladsen, Viborgvej 77, Silkeborg 

DGI Midtjylland 
DAF Silkeborg 

Lør. 
28.09.13 

 DAF-cup 
Hos DAF Ålborg   NB! samme dag som DGI-turn. 

DAF Ålborg 

Tirs. 
05.10.13 

 DGI-turnering i rally -3. del (heldagsstævne) 
Hos Schæferhundeklubben Herning, Lollandsvej 8 

DGI Midtjylland 
SHK, Herning 

Lør. 

12.10.13 

9.30-16.30 Sporkursus m. Martine Lafrenz 

Hos Frisenborg Hunde- og katttepension 

Linda Lehmann 

 

??.10.13 
 Trænerkursus: agilitybegynder 

Træningspladsen 

Trænerudvalget 

Søn. 
27.10.13 

10.00 Arbejdsdag 

Træningspladsen 

Allan 

Søn. 
10.11.13 

 Jule-klubmesterskab 
på træningspladsen 

Stævneudvalget 

Ons. 
04.12.13 

18.30 Bestyrelsesmøde 
Hos Allan 

Bestyrelsen 

 

?? 

?? Julefrokost for bestyrelse, trænere, aspiranter og føl 

Kursuscenter Lyngbygade, Silkeborg 

Maiken og Marianne 

 
 


