
 

 

Fordeles til: 

- Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

- Trænerne 

- Hjemmesiden 

- Hundehuset (opslag til medlemmerne) 
  

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2014 d. 09.04.14 kl. 18.30 hos Peter 
 

Til stede: Formand Charlotte Lyrskov, næstformand Allan Sørensen, sekre-

tær Inger Drengsgaard, kasserer Jens Sørensen, medlem Maiken 

Dreier, samt bestyrelsessuppleanterne Peter Plett og Kaj Pedersen. 

 
 

Dagsorden: 
 

Forhandling: 
 

1. Godkendelse af referat  Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden Følgende punkter blev tilføjet: 

       11.1 Trænertøj 

       11.2 Oplev Silkeborg 

       11.3 Genforhandling af lejekontrakt 

 

3. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig med posterne: 

       Formand: Charlotte Lyrskov 

       Næstformand: Allan Sørensen 

        Sekretær: Inger Drengsgaard 

       Kasserer: Jens Sørensen 

       Medlem: Maiken Dreier 

       1. suppleant: Peter Plett 

       2. suppleant: Kaj Pedersen 

 

4. Opfølgning på sidste referat Eventyrsport og medlemskort/liste: Peter ser på det. 

 

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

 

    12.04 Arbejdsdag (arr. Allan) 

Kl. 10-15 på træningspladsen. Der kom ikke nok første gang, så der 

laves en ny arbejdsdag. Der skal køres sand på banerne, ryddes op, 

vaskes forhindringer mm. Jens sender mail til medlemmerne inkl. 

PR for de første stævner (DAF-cup, klubmesterskab og DGI-

turneringen i rally og agility). 

    

    26.04 DAF-cup (arr. stævneudvalget) 

Tilmelding ligger i Hundehuset. Frist er d. 11. april. Vi er pt. ca. 38 

tilmeldte fra Silkeborg.  

 

    11.05 Klubmesterskab – forår (arr. stævneudvalget)     

Tilmelding ligger i Hundehuset. Frist er d. 24. april.  

 

 

 



 

    15.05 DGI-turnering rally (samt 12/6 og 20/9) 

    Ligger på to torsdag aftner samt et dagsstævne. D. 12/6 er vi arran- 

gører af stævnet, hvorfor al almindelig træning er aflyst på dagen. 

Deltagerne skal selv tilmelde sig og betale via DGIs hjemmeside. 

 

    21.05 DGI-turnering agility (samt 11/6 og 30/8) 

    Ligger på to onsdag aftner samt et dagsstævne. D. 11/6 er vi arran- 

gører af stævnet, hvorfor al almindelig træning er aflyst på dagen. 

Deltagerne skal selv tilmelde sig og betale via DGIs hjemmeside. 

 

    30/6-2/7 Agilitysommerskole (arr. trænerudvalget) 

    Er aflyst, da der var for få hjælpere, der havde meldt sig. 

 

    26-27/7  DGI Landstræf (arr. DGI agility) 

    Foregår på Nordsjælland. Vi har ikke fået anden info. 

 

    Aktiviteter uden datoer: 

- Dyrlægeaften (Inger) – afventer dato fra Dyreklinikken 

Vestergade. Tema er flåtbårne sygdomme og andre parasitter. 

- Førstehjælp til mennesker (for trænere) (Allan) – afventer svar 

om dato fra underviseren. 

- Kropskontrol (for trænere og andre medlemmer) (Inger) – hos 

Magtor i Hinnerup. Koster 2000 kr. i alt, max. 16 hunde. Kurset 

fyldes først op med trænere og derefter udbydes det til andre 

medlemmer. Der ydes tilskud til trænerne. 

- Videoaften – agilityhandling (for trænere) – lær at se fejlene. 

- Følintroaften (for nye og kommende føl) (trænerudv.) 

- Workshop (for trænere) (trænerudv.) 

 

6. Konfirmationer   Det blev diskuteret om vi har nogle medlemmer, som skal 

konfirmeres i år. I så fald får de et gavekort med ½ års gratis 

medlemskab. Der tjekkes på holdene. 

 

7. Visioner   Der blev samlet op fra generalforsamlingen og trænermødet. 

  (se vedlagte oversigt) 

  På næste møde behandles delvision B. Vi har gode forhold. 

 

8. Nyt fra udvalgene Baneudvalget: 

Begge baner blev tromlet d. 1/4. Der mangler at blive kørt sand på 

banerne (blev påbegyndt d. 5/4), sat hylder op og ryddet op i skuret 

på FH-banen, vasket forhindringer og gjort rent i Hundehuset. 

 

 Tøjudvalget 

Der er indgået aftale med Sport 24 om at tilbyde træningstøj med 

vores logo til medlemmerne via deres webshop. Der logges ind 

med kodeord. Kollektionen er udvidet til at omfatte undertrøje, 

vest, softshell og stretchjakke foruden træningsdragt og den tradi-

tionelle t-shirt. Overdelene kan fås i sort eller rød med hvidt logo. 

 

Trænerudvalget 

 Der er afholdt MUS-samtaler. 

   

 Intet nyt fra de øvrige udvalg. 



 

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

 

       19.02 Generalforsamling 

23 medlemmer deltog. Efter generalforsamlingen blev der 

brainstormet om ønsker for fremtiden. Næste gang ønsker vi et 

foredrag i forlængelse af generalforsamlingen. 

 

    15.03 MUS-samtaler for trænere (arr. trænerudvalget) (samt 30/3) 

Samtaler blev gennemført med størstedelen af trænerne, 

aspiranterne og føllene. Trænerudvalget arbejder videre med 

inputtene. 

 

    05.04 Arbejdsdag (arr. Allan) 

7 deltog. Der blev spredt sand på begge baner, men der ligger stadig 

sand i dynger, som skal spredes ud. Desuden blev de tre lyseblå 

tunneller vasket, solcellelamperne langs alléen blev afmonteret og 

vasket og grene samlet op. 

 

10. Orientering Hjemmesiden 

Hjemmesiden er blevet flyttet til et nyt webhotel (one.com). Prisen er 

ca. 250 kr. pr. år. På det nye webhotel er der bl.a. mulighed for 

backup af dokumenter. 

 

Fotos til Hundehuset 

Der er nu taget fotos af alle nye instruktører og bestyrelsesmedlem-

mer og Inger opdaterer opslagstavlen i Hundehuset. 

 

Hvalpe fortsættere 

Jens opkræver de hvalpe, som pr. 1/4 fortsætter på et andet hold 

(f.eks. FH-holdet) 200 kr. for resten af forårssæsonen. 

        

       Hvalpehold 

Det nye hvalpehold er nu fyldt op med 16 hvalpe. Der er fortsat stor 

efterspørgsel. 

 

Nye altankasser 

Vi har fået tre nye altankasser sponseret at Michala Bisballe. De 

gamle altankasser var gået i stykker. 

 

11. Tilføjede punkter  11.1  Trænertøj 

Trænerudvalget foreslog at der blev brugt 10.000 kr. af de midler, der 

i år er afsat til uddannelse, til en overdel til trænerne. Dette blev be-

sluttet. Det blev bemærket at aspiranter, lige som tidligere, får tilskud 

til en træningsdragt, mens føl får en t-shirt. 

 

       11.2  Oplev Silkeborg 

Fredag d. 30. maj kl. 10-15 afholdes ”Oplev Silkeborg” for virksom-

hedsdrivende, foreninger og kulturinstitutioner i Silkeborg. Vi kunne 

måske deltage med en infostand og opvisninger. Peter undersøger 

nærmere. Bl.a. skal det afklares om hunde er velkomne, om der er 

plads til en opvisning og hvornår der er deadline for tilmelding. 

 

 



 

       11.3  Genforhandling af lejekontrakt 

       Jens og Charlotte genforhandler lejekontrakten med Karen. 

 

12. Til trænermødet/udvalg Trænertøj. 

 

13. Næste møder   Onsdag d. 3/9 kl. 18.30 hos Kaj. Her diskuteres visioner. 

       Onsdag d. 3/12 kl. 18.30 hos Maiken. Budget og handlingsplan. 

 

14. Eventuelt   Ingen bemærkninger. 

 

   Slut    Mødet sluttede ca. kl. 21.00 (hvorefter der var kaffe). 
 

 

Referent  
 

Dagsorden udsendt 
 

 

Inger L. Drengsgaard  
 

1. udgave d. 19/4 2014, 2. udgave d. 23. april 2014 

 

Bilag vedlagt:   Aktivitetskalender 2014 pr. 9/4 2014  

       DAF Silkeborgs visioner/ideer – revideret pr. 9/4 2014 

 

 



 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2014 
 

(revideret d. 09.04.2014) 

 

Dato Kl. Aktiviteter 2014 Arrangør 

Ons. 

15.01.14 

18.30 Bestyrelsesmøde 

Hos Jens 

Bestyrelsen 

Ons. 

05.02.14 

18.30 Trænermøde 

I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Ons. 

19.02.14 

19.00-21.00 Generalforsamling 

Medborgerhuset, sal C, Bindslev Plads, Silkeborg 

Bestyrelsen 

Lør.  

15.03.14 

14.00-16.40 MUS-samtaler for trænere, aspiranter og føl 

Hundehuset 

Trænerudvalget 

Søn. 

30.03.14 

11.00-13.20 MUS-samtaler for trænere. aspiranter og føl 

Hundehuset 

Trænerudvalget 

Lør. 

05.04.14 

10.00-15.00 Arbejdsdag (1) 

På træningspladsen 

Allan 

Ons. 

09.04.14 

18.30 Bestyrelsesmøde 

Hos Peter 

Bestyrelsen 

Lør. 

12.04.14 

10.00-15.00 Arbejdsdag (2) 

På træningspladsen 

Allan 

Lør. 

26.04.14 

9.00 

(8.15-8.45) 

DAF-cup 

I Silkeborg 

DAF Silkeborg 

Søn. 

11.05.14 

 Klubmesterskab – forår 

På træningspladsen 

Stævneudvalget 

Man. 

12.05.14 

18.30 Trænermøde 

I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Tors. 

15.05.14 

 DGI-turnering Rally 1. del 

Hos DcH Herning 

DGI Midtjyllands 

agilityudvalg 

Ons. 

21.05.14 

 DGI-turnering Agility 1.del 

Hos DcH Herning 

DGI Midtjyllands 

agilityudvalg 

Fre. 

30.05.14 

10.00-15.00 Oplev Silkeborg 

Silkeborg 

Peter 

Ons.  

11.06.14 

 DGI-turnering Agility 2.del (NB! alm. træning er aflyst) 

Hos DAF Silkeborg / træningspladsen 

DGI Midtjyllands 

agilityudvalg 

Tors. 

12.06.14 

 DGI-turnering Rally 2. del (NB! alm. træning er aflyst) 

Hos DAF Silkeborg / træningspladsen 

DGI Midtjyllands 

agilityudvalg 

Lør.-søn. 

26-27/7-14 

 DGI Landstræf 

Nordsjælland 

DGI Agility 

Lør. 

30.08.14 

 DGI-turnering Agility 3.del 

Hos DAF Silkeborg / træningspladsen 

DGI Midtjyllands 

agilityudvalg 

Ons. 

03.09.14 

18.30 Bestyrelsesmøde 

Hos Kaj 

Bestyrelsen 

Lør. 

20.09.14 

 DGI-turnering Rally 3. del 

Hos STIF, Sorring 

DGI Midtjyllands 

agilityudvalg 

  DAF-cup 

Hos DcH Støvring 

DcH Støvring 

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 

Ons. 

03.12.14 

18.30 Bestyrelsesmøde 

Hos Maiken 

Bestyrelsen 

 



 

DAF Silkeborgs visioner / ideer 
 
Overordnet vision: ”Vi har tilfredse medlemmer” 
 

Ideer udarbejdet på generalforsamlingen d. 19/2 og bearbejdet på bestyrelsesmøde d. 9/4 2014. 

 
 Delvisioner og indsatsområder Beslutning / Noter 

A. Vi har alsidige aktiviteter  

 Alternative aktiviteter 

(dvs. ikke agility eller rally) 

God ide - idebank oprettes: 

DAF-hundeferie, f.eks. i en hytte med aktiviteter 

Vesterhavstur 

Dogdancing 

Spor 

Hunderelevante kurser 

Tricks 

Hundesprog (forståelse for hunden) 

Skader (Magtor) 

Træne andre steder  

 Vintertræning i weekenden eller alt lukket i januar og 

februar 

Nej. Tidligere trænede vi i weekenden, men de 

fleste medlemmer vil helst træne om aftenen 

hele året. Dog kan det være for koldt om 

aftenen under ekstreme forhold. 

B. Vi har gode forhold  

 Hal Kan anvendes til træning om vinteren, stævner, 

kurser, udlejning mm. 

Der skal tænkes på bl.a. temperatur og 

bundforhold. 

Naboejendommen er pt. til sag. 

Charlotte og Jens spørger Karen om mulighed 

for at leje yderligere arealer. 

 Udvide Hundehuset Især køkken- og toiletforhold er trange ved 

større stævner og kurser. 

Man kunne låne en toiletvogn.  

Måske kunne lokalet/køkkenet udvides? 

Charlotte og Jens spørger Karen. 

 Planere og nivellere hestefolden Hestefolden er nu blevet tromlet og får kørt 

sand på. Den er ikke så skæv, at det generer 

træningen, så der gøres ikke yderligere. 

C. Vi formidler relevant viden  

 Retningslinjer for hunde og førere (stress, vægt mm.) Trænerne gør allerede dette og info om dette 

indgår i den interne træneruddannelse. 

Det undersøges hvad dyrlægerne siger om 

træning under drægtighed. 

 Information ved opstart Hvalpeholdene starter med en teoridag. 

AG-begynderholdene får 1 gang om året tilbudt 

en teoridag om agilityregler og stævner. 

Dette dækker en stor del af behovet for info. 

Dog kan det være et problem for dem, der 

kommer udefra og starter midt i en sæson. 

Måske kan velkomstbrevet redigeres, så det 

også dækker disse. Charlotte ser på dette. 

D. Vi har nok frivillige  

 Trænere Trænerpleje (f.eks. tøj, kurser mm.) 

Min. 2 trænere pr. hold 

 Andre frivillige HR-chef til at finde frivillige (inkl. trænere) 

Få medlemmer til at tage initivativ 

 Sammenhold på holdene Styrke foreningsfølelsen 

Kaffe og snak 
 

 
 


