
 

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

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens 
 
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. 04/2013 d. 04.12.13 blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden Nyt punkt tilføjet: hjemmesiden. 
 
3. Opfølgning på sidste referat Indkøb af forhindringer  

Bent og Allan havde indhentet tilbud fra hhv. Tutti Pet og Shop til 
Dyr. Tilbuddet fra Shop til Dyr var billigst og inkluderede endda en 
3 meter tunnel, så det blev besluttet at køber her. De fire sæt sand-
sække til tunnellerne købes dog hos Tutti Pet, da vi foretrækker den 
brede strop over tunnellen. 
Shop for dyr: 17.249 kr. inkl. moms. Allan bestiller og afhenter. 
Tutti Pet: Bent bestiller 4 sæt sandsække (i alt 1800 kr. + fragt) 
 

       Eventyrsport og medlemskort/liste 
Peter bestiller 250 visitkort for 50 kr. hos Vistaprint med vores og 
Eventyrsports logo på. Vi udfylder selv kortene med navn og årstal 
og udleverer dem til medlemmerne. 
Medlemsaftalen vil formodentlig blive ændret til at være landsdæk-
kende, men nedsættes til 10 % rabat. Til gengæld vil der blive 
inviteret til ca. to aftner om året med tilbud for medlemmerne. 

 
 Regning for planering af gruset på P-pladsen 

Regningen er modtaget og betalt. Den blev billigere end forventet, 
nemlig 4.500 kr. Den er bogført under 2013. 

 
 Regning for reparation af fyret i Hundehuset 

Regning er modtaget og betalt. I alt 5.800 kr., som er bogført under 
2013. Måske får vi lidt retur fra Karens forsikring.  

 
 Budget/handlingsplan 2014 

Budgettet for uddannelse (konto 111) er uden fratræk af tilskud fra 
DGI. Dette blev tidligere modregnet i konto 52. De samlede 
udgifter i 2014 vil derfor blive mindre. Det blev besluttet ikke at 
rette i budget og handlingsplan. 

 



 

4. Kommende aktiviteter Der blev taget udgangspunkt i den vedlagte aktivitetskalender. 
 
    19.02 Generalforsamling  
    (se pkt. 5) 
 
    26.04 DAF-cup (arr. stævneudvalget) 

De øvrige foreninger er informeret om datoen. Der arbejdes på at 
finde en dommer. 

 
    04.05  Løvspringstur (arr. aktivitetsudvalget) 
    Udvalget arbejder på at finde et egnet sted. 
 
    25.05 Klubmesterskab – forår (arr. stævneudvalget)  
    Intet nyt. 
    
    Ideer til øvrige arrangementer:   

- Sommerskole (Charlotte) 
- Agilitykurser for let øvede, øvede og trænere (Inger/Maiken) 

 
    Der mangler desuden datoer for DGI-turneringen (agility/rally) 
 
5. Generalforsamlingen   Generalforsamling onsdag d. 19. februar: 
  Afholdes i Medborgerhuset, Sal C, Bindslev Plads, Silkeborg  

kl. 19–21 (vi har lokalet fra kl. 18) 
 
Opgaver: 
- PR (Inger lave PR i Hundehuset og 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. 6) 
- 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 2013 (Jens spørger Michala) 
- PC (Jens) (projektor findes i Medborgerhuset)  
- Diskussion/brainstorm om fremtidsønsker (Peter og Inger) 
(foredrag om schweisshunde blev udsat til 2015 pga. sygdom) 
(andre ideer til de næste år: foredrag om redningshunde) 
 
Kandidater til bestyrelse og revisor/suppleant: 
På valg er: Charlotte og Bent, suppleanterne Maiken og Peter. Bent 
ønsker ikke genvalg, Maiken stiller op til bestyrelsen, Charlotte og 
Peter modtager genvalg. Jens spørger revisor Lisette Jessen og 
revisorsuppleant Susanne Thuesen om de modtager genvalg. 
 

6. Regnskab for 2013  Regnskabet for 2013 blev gennemgået og underskrevet. 
       Resultatet blev et fint overskud trods etablering af P-plads, samt 

indkøb af forhindringer og regntøj. 
 
 
  



 

7. Nyt fra udvalgene Tøjudvalget 
Der planlægges at tilbyde t-shirts og træningsdragter til medlem-
merne i løbet af foråret. Måske via Sport 24, hvor man kan bestille 
via deres webshop. 

 
 Intet nyt fra de øvrige udvalg. 
 
8. Aktiviteter siden sidst Agilitykurser 

29-30/12 Inger og Susanne deltog i kursus med Gitte Hoffmeister 
(hvalpe og unghunde/begyndere) 

 4/1 Maiken og Inger deltog i kursus med Morten Juhl Hansen  
 (kl. 2 og 3 hunde) 
 
9. Orientering Agilitystævne i Randers 25/1 
 Vi har tilmeldt 19 hunde i agility og 2 i rally. 
 
 Medlemslisten 
 Vi har pt. ca. 175 medlemmer. 
 
 Ekstra hvalpehold 

Der er meget stor søgning til hvalpeholdet. Ca. 20-25 hvalpe står på 
venteliste. Det undersøges om vi kan starte et ekstra hvalpehold. Evt. 
tirsdage kl. 19.30. 

 
 Indberetninger  
 Jens indberetter medlemstal til DGI og Silkeborg Kommune. 
 
 Sponsorering af præmier 

Bent fortalte at han, trods stop i bestyrelsen, gerne fortsat vil 
sponsorere præmier til klubmesterskaberne.  

 
 Visioner 

Inger havde udarbejdet en oversigt over hvordan det er gået med 
vores visioner, der første gang blev udarbejdet i 2006 og revideret i 
2009 (se vedlagt). 
Rigtig mange af visionerne er gået i opfyldelse, hvorfor det blev 
besluttet på næste bestyrelsesmøde at se fremad og formulere nye 
indsatsområder. Emnet tages også op på generalforsamlingen. 

 
10. Tilføjede punkter  Hjemmesiden 

Der formuleres en ny tekst til hjemmesiden angående træningen på 
hvalpe- og FH-holdet, hvor det bl.a. fremgår at træningen er baseret 
på klikkertræning. 
Charlotte tlf. nr. fjernes fra siden med ”nyt medlem”, så kontakten i 
stedet foregår via hendes email. 

 
11. Til trænermødet/udvalg Nye forhindringer og generalforsamlingen. 
 
12. Næste møde   Onsdag d. 9. april kl. 18.30 hos Peter. 
       Her diskuteres bl.a. visioner 
       Mødedatoer for resten af 2014 planlægges også på dette møde. 
 
13. Eventuelt   Ingen bemærkninger. 



 

 
   Slut    Mødet sluttede kl. 20.45 (hvorefter der var kaffe). 

 
 

Referent  
 
Dagsorden udsendt 
 

 

Inger L. Drengsgaard  
 
1. udgave d. 18/1 2014, 2. udgave d. 23/1 2014 

 
Bilag vedlagt:   Aktivitetskalender 2014 pr. 12/1 2014 
       DAF Silkeborgs visioner 



 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2014 
 

(revideret d. 12.01.2014) 
 

Dato Kl. Aktiviteter 2014 Arrangør 

Ons. 
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 Løvfaldstur 
 

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 
Sommerskole 
Kurser (trænere og medlemmer) 



 

DAF Silkeborgs visioner 
 
Overordnet vision: ”Vi har tilfredse medlemmer” 
 
Delvisioner: 
A. Vi har alsidige aktiviteter         
B. Vi har gode forhold  
C. Vi formidler relevant viden  
D. Vi har nok frivillige  
 
Visionerne blev oprindeligt udarbejdet i nov. 2006. Status udarbejdet d. 15/1 2013. 
 
  Start Status 
A. Vi har alsidige aktiviteter   
A1 Dygtigere konkurrencedeltagere Nov. 2006 Lukket nov. 2009 – lykkedes 

Fælletræning, kurser, stævnehjælp, 
oprykningspræmier, målsætninger, 
isbrydere. 

A2 Arrangere større stævne Nov. 2006 Lukket nov. 2009 – ikke opnået 
(DGI-turnering og DAF-cup) 

A3 Fastholde høj konkurrencedeltagelse Nov. 2009 Lykkedes - også uden tilskud 
A4 Højne præstationsniveauet  

(til træning og stævner) 
 
 

 

Nov. 2009 Kurser (trænere og medlemmer) 
Intern træneruddannelse 
Reviderede holdpmålsætninger 
Nye træningsmetoder (klikkertræning og 
frem mod mad) 

A5 Kørekort til hund Nov. 2009 Lukket – ikke aktuelt 
 Noter  Vi tilbyder hvalpe, FH, agility, rally 
B. Vi har gode forhold   
B1 Lysanlæg Nov. 2006 Etableret på AG-banen sept. 2008 

Udvidet til FH-banen efteråret 2012 
B2 Bedre vilkår for vintertræning Nov. 2006 P-plads etableret sept. 2013 

Aftentræning hele året 
Hal og is/sne diskuteret 

B3 Hestefold Nov. 2006 Lukket nov. 2009 – blev lejet 
B4 Hundehuset Nov. 2009  
 Noter  Nyt skur på FH-banen 

Nyt tag på Hundehuset  
Nye forhindringer 
2 telte til medlemmerne 

C. Vi formidler relevant viden   
C1 Fremme fællesskabet Nov. 2006 Lukket nov. 2009 

Øget PR udadtil og internt 
 Noter  Godbidden nedlagt i juni 2013. 
D. Vi har nok frivillige   
D1 Flere trænere Nov. 2006 Rekruttering og fastholdelse 

Følintroduktionsdag 
Følnetværksmøder 
Kurser 
Trænerfolder  
Trænertøj 
Har i jan. 2014 ca. 20 instruktører 

D2 Involverende kultur Nov. 2009 Hjemmeside m. blog forår 2010 
Facebookgruppe 
Tipskupon 
Sommerfest 
Arbejdsdage 
Sociale kaffepauser 

 Noter  Øget medlemstal til pt. 175 medlemmer 
 


