
 

 

Fordeles til: 

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

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2012 d. 18.01.12 kl. 18.30 hos Jens 
 

Til stede: Formand Charlotte Lyrskov, næstformand Bent Halvorsen, sekre-
tær Inger Drengsgaard, kasserer Jens Sørensen, samt bestyrelses-
suppleant Maiken Dreier. 

 
Fraværende: Medlem Allan Sørensen og suppleant Marie Volf (havde begge 

meldt afbud). 
 
 

Dagsorden: 
 

Forhandling: 
 

1. Godkendelse af referat  Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2011 d. 14.11.11 blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden Følgende punkt blev tilføjet: 
       Erklæring om indhentning af børneattester. 
 
3. Opfølgning på sidste referat Forsikring via easy.dk – Jens har tilmeldt os. 
 
    Paté til træningsbrug – kan måske blive sponsoreret mod reklamer 

på spring eller i Godbidden, f.eks. hos en grossist. Marianne 
arbejder videre med dette. 

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

    30.01 Dyrlægeaften: Førstehjælp for hunde (arr. Inger) 
Aftale er på plads med dyrlægerne. Sted mangler. Opslag hænger i 
Hundehuset og der er allerede ca. 20-25 tilmeldte. Inger aftaler sted 
med dyrlægerne hurtigst muligt.    

 
    21.02 Generalforsamling  
    (se pkt. 5) 
 
    31.03 Slalom 1. del (arr. Maiken og Inger)  

Kurset løber over to lørdage og er primært for hunde og førere på 
agility-begynder holdene. Der tilmeldes efter først-til-mølle 
princippet, men modsat sidste år, kommer dem der deltager i første 
del af kurset, først i køen til anden del. Øvrige tilmeldte kommer 
bag i køen. 

 
    14.04 Slalom 2. del (arr. Maiken og Inger) 
    (se ovenfor) 
 
    21.04 Åbent hus (arr. Charlotte) 
    Charlotte er begyndt planlægningen sammen med Marianne. 
 



 

    06.05 Løvspringstur (arr. aktivitetsudvalget) 
Aktivitetsudvalget har fået datoerne for de to skovture og aftaler 
selv nærmere med Gurli. 

 
    12.05  DAF-cup (arr. DAF Silkeborg)  
    Inger sender datoen ud til de andre foreninger, inkl. DcH Støvring. 
    Jens aftaler med dommeren. 

Invitation udsendes senere. Pris lige som sidst og sandwichs og 
rundstykker kan bestilles på forhånd. 
 

    Der mangler datoer for: 
- Agility for-sjov-stævne (Inger) – Inger finder dato i juni eller aug. 
- Klikkerkursus for trænere og medlemmer - begynder (Charlotte) 
- Springteknik (Maiken og Inger) 
- DGI-turnering i agility og rally 
- Rallystævne 
- Julefrokost 
- Konkurrencepsykologi 
- Basiskursus for føl (trænerudvalget) 
 

5. Generalforsamlingen   Generalforsamling tirsdag d. 21. februar: 
  Afholdes i Medborgerhuset, Sal C, Bindslev Plads, Silkeborg  

kl. 19–21 (vi har lokalet fra kl. 18) NB! Nyt lokale 
 
Opgaver der skal løses: 
- PR – Godbidden og Hundehuset (Inger) 
- PR – hjemmesiden og nyhedsbreve (Jens) 
- Kopiering af dagsordener (Bent) 
- Valg af dirigent (Inger spørger Dorit) 
- Bestyrelsens beretning (Charlotte) 
- Det reviderede regnskab (Jens, se pkt. 6) 
- Forplejning (Inger bestiller kaffe, kage mm.) 
- Gaver (Charlotte laver en gaveliste) 
- Sang – agilitysangen (Jens har den elektronisk) 
- Billeder og evt. video fra 2011 (Jens) 
- PC (projektor findes i Medborgerhuset) 
- Foredrag (Maiken spørger Per Andrén/Midas – pengehund) 
- 25 års jubilæum (fejres på dagen) 
 
Kandidater til bestyrelse og revisor/suppleant: 
På valg er: Charlotte og Bent (genopstiller begge), suppleanterne 
Maiken (genopstiller) og Marie (ønsker ikke at genopstille), samt 
revisor Lisette Jessen (Jens spørger) og revisorsuppleant Susanne 
Thuesen (Bent spørger).  
Emner til ny suppleant blev diskuteret og skal spørges. 

  
 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 
6. Regnskab for 2011  Regnskabet for 2011 
       Jens fremlagde regnskabet, som viser et overskud på 50.795,83 kr.  
       I 2011 er der investeringer i nye forhindringer for 6.710,67 kr. 
       Det store overskud skyldes lidt flere indtægter fra kontingenter, 

men især at vi i 2011 ikke havde de forventede udgifter til 



 

uddannelse, at trænertøjet først bliver betalt i 2012, samt at det 
budgetterede indkøb af frontklipperen er udskudt til 2012. 

 
       Regnskabet blev underskrevet. 
 
7. Hunde med andre førere Efterhånden har vi en del hunde, som går til træning med en anden 

fører end ejeren. Det blev diskuteret hvad vi gør ang. kontingent: 
 
       a) Ejeren er kontingentfri – føreren er betalende 
       Hunden er kontingentfri. 
 
       b) Ejeren er betalende - føreren er kontingentfri 
       Der skal betales kontingent, så ejeren er medlem. 
       Hvis hunden går på to hold, skal der betales for det ene hold.  
 
       c) Både fører og ejer er betalende 
       Der skal betales kontingent – af hvem er op til fører og ejer. 
 
8. Nyt fra udvalgene Biblioteksudvalget: Birgitte overvejer at købe trænings-DVD’er  
    Bladudvalget: To annoncører forlænger ikke kontrakten. 
 Græsslåningsudvalget: Bent ser på en frontklipper. 
 Sponsorudvalget: Ingen pt. Tages op på generalforsamlingen.
 Stævneudvalget: Charlotte spørger om Ulla fortsat er interesseret. 

Trænerudvalget: Der er pt. kun venteliste til FH-holdet. Der 
planlægges et internt basiskursus for føl, 1 dag (f.eks.DGI, 
foreningen, racekendskab, hundesprog, undervisningsteknik mm.). 
Tøjudvalget: Det overvejes om træningstøj kunne købes hos Sport 
Direct. (T-shirt, træningsdragt, regntøj, evt. mere). 

 
9. Samarbejde med andre  Vi ønsker at etablere et samarbejde med andre foreninger omkring: 
    foreninger   1. Trænersparring / workshops 
       2. Fælles kurser sammen med andre lokalforeninger 
  
 Følgende muligheder blev diskuteret: 

- Idekatalog med emner og mulige undervisere (Inger) 
- Massagekursus i Lunden d. 29/4 arr. af Aktiv Hundeskole. Pris 

350 kr. Maiken sender invitationen ud til alle trænerne. 
- DAF Randers har udtrykt ønske om at komme på besøg igen for at 

se på vores agilitytræning. Vi kunne evt. lave et minikursus ud af 
det, evt. sammen med vores egne føl. Eller blot sætte en ”guide” 

på, på en alm. træningsaften. Vi afventer udspil fra Randers. 
- Følkursus - her kunne evt. inviteres andre foreninger også. 

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

20.11 Jule-klubmesterskab (arr. stævneudvalget) 
75 hunde deltog (7 hvalpe, 5 FH, 5 rally ultrabegynder, 3 rally 
begynder og 4 rally øvede, 8 agility nybegynder, 9 begyndere, 24 let 
øvede og 10 øvede). Mange hjalp til før og under stævnet for at få 
det til at køre.  

 



 

    26.11 DGI-turnering 2. del i rally (arr. DGI Midtj. AG-udvalg) 
Vi genvandt pokalen på hjemmebane. 34 hunde deltog i alt, heraf 
15 fra os (6 ultrabegyndere, 5 begyndere og 4 øvede). 

 
01.12 Julefrokost (arr. Marianne og Maiken) 
10 deltog. Hyggelig aften med bowling først og julemad bagefter. 
God ide med individuelle præmier modsat tidligere år. 

 
    14.12 Trænertøj hos Eventyrsport (arr. trænerudvalget) 

Der blev købt tøj for 12.000 kr. Det er blevet broderet og udleveret 
i starten af januar. Folk skal selv betale for beløb over henholdsvis 
1000 kr. for trænere og 500 kr. for aspiranter og bestyrelsen. 

 
    08.01 Baneopretning (arr. Maiken) 

15 deltog. Meget effektiv dag, hvor vi startede kl. 13 og var færdige 
kl. 13.45, hvorefter Heidi kom med kage. Der var blevet sendt 
mails rundt og lagt information på facebook-gruppen i ugen op til 
d. 8/1. Det virkede rigtigt godt. 

     
     14.01 DGI stævne i Randers (arr. DGI Østjylland) 

12 hunde deltog i agility og 4 i rally. Der var mange flotte 
individuelle placeringer. Alle fik en erindringspræmie (en kop) med 
hjem. Hyggelig dag i en lidt kold ridehal. 
 
14.01 Agilitystævne hos Aktiv Hundeskole 
Samme dag var der også indendørs agilitystævne hos Aktiv Hunde-
skole. To hunde deltog her. Ærgerligt med to stævner samme dag. 

 
11. Orientering Stopure 

Ved et uheld har vi fået købt dobbelt portion stopure, så nu har vi 7. 
Det ene virkede dog ikke, men er blevet byttet. 

 
 Hjul og tunneller udlånt 

Aktiv Hundeskole lånte vores hjul og nogle tunneler til deres stævne 
d. 14/1. Det er blevet leveret tilbage i god stand. Udlånet var gratis, 
da vi tidligere har lånt deres forhindringer til DGI-turneringen. 

 
Lampe og ledning 
Ledningen og tromlen til den flytbare lampe på FH-banen skal flyttes 
over i skuret efter hver træning. Den kan hverken tåle vand eller at 
blive kørt over. 
 

 Indberetninger 
Jens har indberettet medlemstal til DGI og Silkeborg Kommune. 
Kommunen giver tilskud på 103 kr. for medlemmer mellem 0-17 år 
og 20 kr. for medlemmer mellem 18-24 år. 
 
Oprykninger: 
I alt 29 hunde og førere rykkede en klasse op i løbet af 2011 – heraf 
19 agility- og 10 rallyhunde. Det er 12 mere end sidste år. Inger 
sender listen til Charlotte til brug i beretningen. 

 



 

 Ny hundeklub 
Midtjysk Hundeklub er blevet dannet kort før jul af nogle af de 
tidligere medlemmer fra Aktiv Hundeskole. De holder til ved en 
ridehal i Frederiks. Begge foreninger har sat deres priser, så de nu er 
lig vores. 
 
DGI Midtjylland 
Jens er udtrådt af DGI Midtjyllands bestyrelse i foråret 2011, men 
sidder fortsat i styregruppen og i økonomiudvalget. 

 
12. Tilføjede punkter  Erklæring om indhentning af børneattester 

Vi er forpligtet til at indhente børneattester på vore trænere, 
aspiranter og føl min. hvert 2. år (DGI), ellers hvert 4. år. 
Der er indhentet attester på alle trænere i efteråret 2010. Charlotte 
indhenter på de nystartede føl. Jens skriver digitalt under på 
erklæring om indhentning af børneattester til Silkeborg Kommune. 

 
13. Til trænermødet/udvalg Følgende emner skal der informeres om på næste trænermøde 23/2: 

- Lampe og ledning (se pkt. 11). 
 
14. Næste møder   Mødedatoer for 2012 blev planlagt: 

- Mandag d. 23/4 kl. 18.30 hos Bent. Bl.a. konstituering. 
- Tirsdag d. 4/9 kl. 18.30 
- Onsdag d. 7/11 kl. 18.30. Budget og handlingsplan 2013. 

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

Referent  
 

Referat udsendt 
 

 

Inger L. Drengsgaard  
 

1. udgave d. 22/1 2012, 2. udgave d. 29/1 2012. 

 
Bilag vedlagt:   Aktivitetskalender 2012 pr. 28/1 2012 
       Regnskab for 2011 pr. 14/1 2012 



 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2012 
 

(revideret d. 28.01.2012) 
 

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. Dyrlægerne Vestergade 

Inger 

Tirs.  
21.02.12 

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

Bestyrelsen 

Tors. 
23.02.12 

18.30 Trænermøde 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Lør. 
31.03.12 

13.00-15.00 Slalomkursus 1. del 
På træningspladsen 

Maiken og Inger 

Lør. 
14.04.12 

13.00-15.00 Slalomkursus 2. del 
På træningspladsen 

Maiken og Inger 

Lør. 
21.04.12 

 Åbent hus 
På træningspladsen 

Charlotte 

Man. 
23.04.12 

18.30 Bestyrelsesmøde 
Hos Bent 

Bestyrelsen 

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 

Tirs. 
04.09.12 

18.30 Bestyrelsesmøde 
 

Bestyrelsen 

  DAF-cup - efterår 
Hos ??? 

 

Søn. 
28.10.12 

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

Aktivitetsudvalget 

Ons. 
07.11.12 

18.30 Bestyrelsesmøde 
 

Bestyrelsen 

Søn. 
25.11.12 

 Jule-klubmesterskab 
på træningspladsen 

Stævneudvalget 

 

 

 

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 

 

 
 


