
 

 

Fordeles til: 

- Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

- Trænerne 

- Godbiddens redaktører  

- Hundehuset (opslag til medlemmerne) 
  

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2013 d. 04.12.13 kl. 18.30 hos Allan 
 

Til stede: Formand Charlotte Lyrskov (til og med pkt. 6), sekretær Inger 

Drengsgaard, kasserer Jens Sørensen og medlem Allan Sørensen, 

samt bestyrelsessupple-anterne Maiken Dreier og Peter Plett.  

 

Fraværende: Næstformand Bent Halvorsen (havde meldt afbud). 

 
 

Dagsorden: 
 

Forhandling: 
 

1. Godkendelse af referat  Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2013 d. 12.09.13 blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden Ingen bemærkninger. 
 

3. Opfølgning på sidste referat Ingen bemærkninger.      
 

4. Nyt fra udvalgene Baneudvalget: 

- P-plads er etableret (lille løsning). Der mangler regning for 

planering af gruset. Allan undersøger dette. 

- Fyret i Hundehuset er repareret. Regning mangler. Allan 

spørger Karen om dette. Forsikringen betaler en del af beløbet. 

- Toilettet i Hundehuset er repareret. 

- Fliserne i det nye skur er stabiliseret vha. cement. 

- Der mangler fortsat hylder i det nye skur og i Hundehuset. 

- Allan sætter en ny hængelås på haveskuret. 

 

 Sponsorudvalget: 

Jens informerede om at sponsorudvalget har svært ved at fastholde 

sponsorer samt finde nye. 

 

Intet nyt fra Aktivitetsudvalget, Biblioteksudvalget, Græsslå-

ningsudvalget, Stævneudvalget, Trænerudvalget og Tøjudvalget. 

 

5. Aktivitetskalender 2014  Aktivitetskalenderen for 2014 blev påbegyndt (se vedlagt).  

 

    19.02.14 Generalforsamling 

- Inger booker et lokale i Medborgerhuset.  

- Charlotte undersøger muligheden for et foredrag om sweiss-

hunde. Varighed ca. 45 min. 

- Generalforsamlingen planlægges i detaljer på næste møde. 

 

    26.04.14 DAF-cup 

- Marianne finder dommere 

- Inger informerer de øvrige foreninger om datoen. 

 



 

6. Budget og handlingsplan 2014 Budget og handlingsplan for 2014 blev udarbejdet (se vedlagt) med 

følgende bemærkninger: 

     

    Kontingentændringer 

    Kontingentet for aktive medlemmer med flere hunde/på flere hold 

ændres til 500 – 400 – 300 – 200 kr. for de første 4 hunde og 200 

kr. for de efterfølgende hunde pr. sæson. 

 

    Julefrokost 

Er kun for bestyrelse, trænere, aspiranter og føl (ikke for ægtefæller 

og kærester) i 2014. 

 

    Forhindringer - nyindkøb 

- 2 tunneller  2 x 2900 kr.  = 5800 kr. 

- 4 sæt sandsække 4 x 450 kr. = 1800 kr. 

- 12 slalompinde   = 3500 kr. 

- 10 spring    = 8000 kr. 

- Nummerskilte   = 1000 kr. 

- I alt ca.    = 20.000 kr. + fragt 

Forhindringerne købes først på året.  

Inger informerer Bent om at tjekke tilbud 

     

    Forhindringer - reparationer 

    - 2 af de gamle blå tunneller kasseres (er meget slidte) 

    - En af disse kortes op til 3 meter. 

    - Rødt hjul, port og tøndespring repareres 

    - Hjulene ved vejen repareres, males og sættes op 

    Samlet pris 2000 kr. 

 

    Øvrige bemærkninger 

    - Olie forventes indkøbt i 2014 

    - Husleje genforhandles inden feb. 2014 (Jens og Charlotte) 

 

7. Nyt fra DGI, DcH og DKK DGI  

- Nye regioner for de frie idrætter som f.eks. agility. Vi er nu i 

region Midt- og Nordjylland med centrum i Silkeborg. Dette 

gælder kun de frie idrætter, dvs. at DGI Midtjylland stadig 

eksisterer for f.eks. fodbold, gymnastik osv. 

- Agilitys landsudvalg nedlægges og i stedet nedsættes en 

koordineringsgruppe. Marianne er udpeget til denne gruppe, 

hvor der deltager en person fra hver af de tre nye regioner.  

- Landsdelsudvalget er nedlagt og der arbejdes på at nedsætte et 

nyt udvalg sammen med DGI Østjylland. Marianne, Uffe, 

Thorleif og to andre sidder i regionsudvalget. 

- Meget lille fælles kursuspulje på landsplan - kurser skal løbe 

rundt eller give overskud. Fortsat tilskud til løn. 

- DGI-turneringen vil i 2014 fortsat være for foreningerne i DGI 

Midtjyllands område og begynderklasser vil også fortsat være 

uden slalom og vippe.  

- DGI-regler: Vi afventer om rallyreglerne vil blive ændret a la 

DKK/DcHs regler. 

      

 



 

       DcH 

       Det er ikke længere muligt at blive passivt medlem af DcH Herning 

fra 2015, men hos DcH Kjellerup er det fortsat muligt. Dette gælder 

både agility og rally. 

 

       DKK 

       Der er kommet et nyt agilityreglement, der træder i kraft pr. 1/1 

2014. Reglementet er udarbejdet i samarbejde med DcH, som dog 

ikke har godkendt det endnu. Efter 2014 vil de nye regler blive 

evalueret. Nogle af nyhederne er: 

- Man rykker op samtidig i agility og spring. 

- Det kræver flere ”pinde” at rykke op (f.eks. 8 i kl. 1, heraf 4 i 

agility) 

- Der er mulighed for at søge om dispensation for at blive senior-

hund, selv om hunden ikke er fyldt 7 år. 

 

8. Eventyrsport og Godbidden Godbidden var ”adgangskort” til rabat. Det blev foreslået at Even-

tyrsport f.eks. får en aktuel medlemsliste eller at et digitalt me-

dlemskort bliver sendt til alle medlemmer. Det kan man så vise i 

butikken, enten udprintet eller via f.eks. sin telefon.  

 

       Peter spørger Eventyrsport hvad der er nemmest for dem. 

 

9. Udlejning af bane  Udleje af banen 

       Vi udlejer vores bane inkl. agilityforhindringer (pris pt. 500 kr.). 

Det blev diskuteret hvem vi udlejer til og besluttet at vi kun udlejer 

til egne trænere og aspiranter, for at sikre at sikkerheden på 

forhindringerne er i orden. Det kan f.eks. dreje sig om en special-

klub eller andre grupper, som vil prøve at løbe agility. 

 

       Selvtræning 

       Det blev besluttet at kun aktive medlemmer samt bestyrelse, 

trænere, aspiranter og føl må tage ud og selvtræne på trænings-

pladsen. For aktive medlemmer gælder, at man skal træne på et let 

øvet eller øvet hold eller have fået lov af sin træner. 

       Passive medlemmer må derimod gerne deltage i alle foreningens 

øvrige arrangementer (generalforsamling, skovture, stævner, 

foredrag mm.) 

 

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

        

    28.09 DGI-turnering i agility (arr. DAF Silkeborg)  

76 hunde deltog ialt. Vi deltog med 32 hunde (17 begyndere, 11 let 

øvede og 4 øvede). DcH Herning vandt turneringen med 735 point. 

Vi blev nr. to med 715 point.  

 

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

Vi deltog ikke pga. DGI-turneringen på hjemmebane. DcH 

Støvring vandt DAF-cuppen. 

 

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

Vi deltog med 11 hunde ud af 30 (6 ultrabegyndere, 2 begyndere, 2 

øvede og 1 ekspert). Vi vandt turneringen med 559 point foran DcH 



 

Silkeborg med 361 og DcH Herning med 359 point. Fint stævne i 

en afslappet atmosfære. Vi skal have rallypokalen indgraveret. 

 

    12.10 Sporkursus (arr. Linda Lehmann) 

Kun to hunde/førere deltog fra os. Resten kom udefra. En del 

medlemmer var ellers tilmeldt, men var hoppet fra igen. Godt 

kursus med mange inputs til sportræning. 

 

    20.10 Trænerkursus: agilitybegynder (arr. Inger og Maiken) 

7 trænere, aspiranter og føl deltog (Susanne, Marianne, Lone, 

Sidsel, Dorthe, Lisbeth og Agnethe). Indlæring af alle forhindringer 

(undtagen slalom) blev gennemgået, slangebaner, vendinger og små 

handlingsmoduler. Om eftermiddagen underviste deltagerne 13 

medlemmer, som stillede op som figuranter.  

 

    27.10 Arbejdsdag (arr. Allan) 

7 deltog. Der blev savet træer og grene ned og cementeret fliser i 

det nye skur. Der laves en ny arbejdsdag i januar, hvor alleen skal 

stynes og hylder skal sættes op i det nye skur. 

 

    10.11 Juleklubmesterskabet (arr. stævneudvalget) 

82 hunde deltog (7 hvalpe, 3 FH, 18 rally, 4 agilitynybegyndere, 15 

begyndere, 19 let øvede og 16 øvede agilityhunde). Flot fremmøde. 

Hyggelig dag, hvor mange hjalp til og alt klappede. 

 

    30.11 Julefrokost (arr. Maiken) 

9 deltog. Hyggelig aften, hvor der blev spist julemad, spillet pakke-

spil, samt konkurreret på dans, bowling og tennis på Allans Wii. 

 

    Øvrige arrangementer som folk har deltaget i. 

 

    31.08 DKKs DM i rally: 

Pia m. Nemo og Mikkel deltog i champion. Merete m. Silver var 

også udtaget (i øvet), men deltog ikke. 

 

    22-23/9 DcHs DM i agility: 

    Maiken med Baloo, samt Daniel med Nemesis og Lassie deltog. 

 

02.10 Rally-infomøde 

Mødet foregik på Fyn. Der blev informeret om de nye rallyregler 

(DcH og DKK), som træder i kraft pr. 27/1 2014. Heidi, Pia og 

Inger delog. 

 

26/10 Rallykursus i Greve m. Johanna Allanach 

Heidi deltog. 

 

27.10 Kursus i selvkontrol (impulskontrol) 

Susanne og Inger deltog. Kurset foregik på Horsens Hundecenter. 

Godt kursus, hvor man lærte at træne hunde, som har svært ved at 

styre sine impulser (f.eks. overfalder gæsterne i glæde, napper 

fingrene med godbidder eller er voldsom over for andre hunde pga. 

angst eller glæde). Der kom mange gode ideer til øvelser, som alle 

kan have glæde af. Træningen var baseret på shaping. 



 

11. Orientering Regntøj til instruktører 

Trænere og aspiranter har fået tilbudt regntøj. Det blev lidt dyrere 

end forventet, så der blev en egenbetaling på hhv. 300 og 450 kr. 

afhængig af hvilket regnsæt man valgte. Foreningen gav et tilskud på 

800 kr. pr. person. Ikke alle instruktører benyttede sig af tilbuddet. 
 

 Nyt føl 

Lone Munk Madsen med Samson starter som føl til januar. Hun 

kommer fra DAF Randers og har DGIs grunduddannelse. 
 

 Måling af hunde 

Højdemåling foretages nu på det højeste sted på hundens ryg (på 

skulderbladene) – og ikke som tidligere på det laveste sted. 
 

 Nyt tag 

 Karen har fået lagt nyt tag på Hundehuset.  
 

 Trafikforhold 

Der er opstillet en lyskurve ved den nye vej med sving th. fra Viborg-

vej. Karen har klaget til kommunen over de farlige forhold med 

manglende svingbane ved indkørslen til træningspladsen. 
 

 Foreningshåndbogen 

Inger reviderer foreningshåndbogen og udsender den til bestyrelsen 

og trænerne. Der mangler info om de reviderede målsætninger for 

hvalpe og FH-holdet. 
 

 Information fra DGI 

 Jens får løbende en del information fra DGI 
  

 Ny rallyklub i Silkeborg 

 Rottweilerklubben tilbyder nu også rally. 
 

12. Tilføjede punkter  Ingen tilføjede punkter. 
 

13. Til trænermødet/udvalg - Kontingentændringer 

       - Nye forhindringer 

       - Passive medlemmer og selvtræning 

       - DGI-turnering 2014 – begynderklasse uden vippe og slalom 
 

14. Næste møde   Onsdag d. 15. januar kl. 18.30 hos Jens. 

 

15. Eventuelt   Ingen bemærkninger. 

 

   Slut    Mødet sluttede ca. kl. 21.15 (hvorefter der var kaffe). 

 
 

Referent  
 

Referat udsendt 
 

 

Inger L. Drengsgaard  
 

1. udgave d. 29/12 2013, 2. udgave d. 4/1 2014. 

 

Bilag vedlagt:   Aktivitetskalender 2013 pr. 2/12 2013    

       Aktivitetskalender 2014 pr. 4/12 2013 

       Budget for 2014 

       Handlingsplan for 2014 



 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2013 
 

(revideret d. 02.12.2013) 

 

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 SHK, Herning 

SHK, 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    

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 

Søn. 

20.10.13 

9.00-15.30 Trænerkursus: agilitybegynder 

Træningspladsen 

Inger og Maiken 

Søn. 

27.10.13 

10.00 Arbejdsdag 

Træningspladsen 

Allan 

Søn. 

10.11.13 

9.00 Jule-klubmesterskab 

på træningspladsen 

Stævneudvalget 

Lør. 

30.11.13 

18.30 Julefrokost for bestyrelse, trænere, aspiranter og føl 

Kursuscenter Lyngbygade, Silkeborg 

Maiken 

Ons. 

04.12.13 

18.30 Bestyrelsesmøde 

Hos Allan 

Bestyrelsen 

 
 

Klubbladet ”Godbidden” i 2013 
 
 

Nummer: 1/2013 2/2013 3/2013   

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

Udgivelse: 28-01-13 21-03-13 27-05-13   

Noter: Indkaldelse til 

generalforsaml. 
Træningstider  
pr. april 

Træningstider  
pr. 1/8 

  

 



 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2014 
 

(revideret d. 04.12.2013) 

 

Dato Kl. Aktiviteter 2014 Arrangør 

Tors. 

05.02.14 

18.00 Trænermøde 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Ons. 

19.02.14 

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

Bestyrelsen 

Lør. 

26.04.14 
 DAF-cup 

I Silkeborg 
DAF Silkeborg 

Søn. 

04.05.14 

10.00-12.00 Løvspringstur 

 

Aktivitetsudvalget 

Søn. 

25.05.14 

 Klubmesterskab – forår 
På træningspladsen 

Stævneudvalget 

  DAF-cup 

Hos DcH Støvring 
DcH Støvring 

Søn. 

26.10.14 

10.00-12.00 Løvspringstur 

 

Aktivitetsudvalget 

Søn. 

09.11.14 
9.00 Jule-klubmesterskab 

på træningspladsen 
Stævneudvalget 

Fre. 

28.11.14 
 Julefrokost for bestyrelse, trænere, aspiranter og føl 

 

Maiken og Marianne 

 
 

Øvrige arrangementer: 

DGI-turnering agility og rally 
 
 


