
 

 

Fordeles til: 

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

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2014 d. 03.12.14 kl. 18.30 hos Maiken 
 
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. 03/2014 d. 03.09.14.blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden Ingen tilføjede punkter. 
 
3. Opfølgning på sidste referat Genforhandling af lejekontrakt  

Karen har underskrevet lejekontrakten. 
 
       Plæneklipperen 
       Kaj og Allan har justeret den, så den er brugbar. 
 
       Eventyrsport og medlemskort/liste  

Peter har snakket med Kurt fra Eventyrsport. Vi får 10 % i rabat 
samt invitation til klubaftener med 20 % rabat. Det er endnu uvist 
hvordan medlemmer skal kunne bevise at de kommer fra DAF 
Silkeborg – via kort eller en medlemsliste. 

 
4. Visioner Delvision B. Vi har gode forhold.  
  Allan kom med et oplæg, som blev diskuteret 
 
  1. Hundehuset 

Udkastet omfattede et ekstra toilet, en ekstra indgangsdør samt 
åbning af en blændet mellemdør og inddragelsen af garagen til 
ekstra/udvidet lokale, som kan adskilles af en foldedør, hvis der er 
behov for det. Desuden omstrukturering af køkkenet og fjernelse af 
forgangen. Garagen skal have nyt gulv og en væg med vinduer, 
hvis den skal anvendes som undervisningslokale. Det giver 25 m2 
mere. Pris i alt ca. 114.000 kr. Ombygningen kan foretages i etaper. 
Varmepumpen kan formodentlig opvarme begge rum. Der skal en 
elradiator på det nye toilet i stil med den på det nuværende toilet. 
Forslaget blev diskuteret.  
 
Fordele: 
- Vi mangler plads i Hundehuset til flere hold på én gang, store 

hold og introaftner – dette vil løse problemet 
- Kunne fremme fællesskabet 
- FH/hvalpe vil gerne ind midtvejs i træningen 



 

Diskussion: 
- Måske en fordel at beholde forgangen for at holde på varmen 
- En ekstra yderdør er evt. ikke nødvendigt, men kan være en 

fordel til bl.a. stævner, så man kan komme direkte på toilettet 
uden at gå igennem hele Hundehuset 

- Nogle agilityhold går dog aldrig ind pga. tidsmangel og/eller pga. 
deltagerne går direkte hjem. 

- Mest nødvendigt: at toilettet virker, et ekstra toilet til stævner 
samt mere plads i det daglige til holdene.  

- Hvordan skal vi finansiere projektet? 
 

  2. Overdækning 
Udkastet omfattede udbygning af skuret på agilitybanen, med 
overdækning, udvidelse af flisearealet, afskærmning med trævæg 
med termovinduer, borde og bænke, samt åbninger til at flytte 
forhindringer ud og ind. Pris i alt ca. 24.000 kr., heraf ca. 10.000 kr. 
for vinduerne. Der kræves byggetilladelse fra kommunen. Karen er 
positiv over for udvidelsen. Kan evt. delvist finansieres via 
sponsorater fra byggefirmaer mm. 
 
Diskussion: 
- Rigtig god ide og en stor fordel for de hold der træner på agility-

banen, samt til stævner 
- Hjælper ikke hvalpe/FH og andre hold, der træner på den anden 

bane eller gerne vi ind i Hundehuset 
 
Fordele: 
- Vi mangler et sted til at sidde og hygge til træning og stævner. 
- Kunne fremme fællesskabet 
- En del agilityhold når ikke ind i Hundehuset pga. tidsmangel 

eller går direkte hjem. Dette kunne afhjælpe problemet. 
 

3. Overetagen 
Kunne måske anvendes som ekstra mødelokale, ellers ikke. 
Hundene kan ikke komme op ad trappen. Er ikke aktuelt pt. 
 
4. Træningshal 
Der ligger en udbygning bag Hundehuset. Det blev kort nævnt at den 
ikke er ret stor. 

 
Beslutninger 
- Allan undersøger hvad Karen mener om forslagene (1 og 2) 
- Det nuværende toilet repareres 
- Der søges om tilladelse til udvidelse af skuret hos kommunen 
- På næste møde kommer Allan med en detaljeret prisliste over de 

forskellige dele af ombygningen af Hundehuset og udvidelse af 
skuret, inkl. betydning for vores husleje og udgifter til el 

- På baggrund af dette tages der på næste møde en beslutning om 
hvad vi gør. 

     
5. Nyt fra udvalgene  Baneudvalget 

- Der er kommet lys i den 5. mast på AG-banen (foran skuret) 
- Der lægges fliser mellem græsset og gruset på P-pladsen 



 

- Der lægges fliser foran agilityskuret (hvor hækken er fjernet) 
- Blæsten har væltet to træer i hjørnet af agilitybanen 
- Olietanken og skorstenen har vist sig at være i for dårlig stand -

bestyrelsen har siden sidste møde pr. mail besluttet i stedet at 
installere en varmepumpe i Hundehuset. 

- Varmepumpen er ankommet og installeres snarest 
- Strømtavlen udvides samtidig, da den slår fra, hvis man bruger 

for mange ting på én gang (f.eks. ovnen og kaffemaskinen) 
- Toilettet er egentlig ok, men trækker ikke vand nok ind, hvorfor 

det undersøges om der skal ændres på rørlægningen eller et nyt 
toilet kan løse problemet 

- Der er blevet lagt en ny måtte i forgangen. 
 

Sponsorudvalget 
Jens har skrevet til vore nuværende sponsorer og alle har fornyet 
deres sponsorater. 

 
Tøjudvalget 
Webshoppen blev åbnet midt i september og har været åben indtil 
d. 1. december. Trænere, træneraspiranter og bestyrelse fik godtgjort 
køb af tøj med op til 400 kr. Trænerføl og tovholdere fik godtgjort en 
t-shirt. Der har været tilfredshed med tøjet blandt medlemmerne. 

 
Intet nyt fra Aktivitetsudvalget, Biblioteksudvalget, Stævneud-
valget eller Trænerudvalget. 

 
6. Aktivitetskalender 2015  Aktivitetskalenderen for 2015 blev påbegyndt (se vedlagt).  
 
    16.02.15 Generalforsamling 

- Inger booker et lokale i Medborgerhuset.  
- Kaj undersøger muligheden for et foredrag om redningshunde, 

alternativt sweisshunde. Varighed max. 1 time. 
- Generalforsamlingen planlægges i detaljer på næste møde. 

 
    Førstehjælp (for instruktører) 
    Allan kontakter underviseren og finder en dato. 

 
DGIs Landstræf 2015 i Jylland 
Vi er blevet spurgt om DAF Silkeborg vil stå som arrangør. Det 
drejer sig om et weekendstævne (fredag til søndag), sikkert i juli, 
med overnatning, ca. 80 deltagere, vi skal bl.a. stille med hjælpere. 

 
Forslaget blev diskuteret. Vi vil gerne hjælpe, men afventer en dato 
før vi gør yderligere. Måske kan vi tjene lidt på at udleje vores 
forhindringer, ellers tager DGI sig formodentlig af det økonomiske. 
Der skal findes et egnet sted med plads til baner, overnatning, 
toiletforhold og forplejning. STIF og Skægkær Skole blev nævnt 
som muligheder. 

 
7. Budget og handlingsplan 2015  Budget og handlingsplan for 2015 blev udarbejdet (se vedlagt) med 

følgende bemærkninger: 
 
 



 

       Forhindringer – nyindkøb: 
- 4 sæt tunnelholdere (sandsække m. bred rem):  
      4 x 300 kr. =   1.200 kr. 
- Mørk pose (evt. kun slæb)   =   4.000 kr. 
- Hjul, nedriveligt, sammensat med magneter =   4.000 kr. 
- I alt ca. (inkl. fragt)    = 10.000 kr.  
Forhindringerne købes i løbet af året.  
 

    Reparationer 
- Hylder i skur 
- Bænke, 2 stk. 
- Nyt skilt ved vejen (hjulene) 
- Opretning af bane og P-plads 
- Grus/ral foran Hundehuset 

 
       Strøm 

Strømudgifterne anslås til at stige med 10% og udgøre 7.000 kr. 
 

Årets resultat i 2015 forventes at blive et overskud på ca. 16.400 kr. 
efter afskrivninger, samt en investering på 10.000 til nye forhindrin-
ger og ca. 158.000 kr. i aktiver ved årets udgang. 
 
Budget og handlingsplan tages op på næste møde med henblik på at 
beslutte om nogle af pengene skal investeres i f.eks. ombygning mm. 
(Se pkt. 4). 

  
8. Aktiviteter siden sidst Arrangementer siden sidst blev kort evalueret: 
 
    20.09 DGI-turnering rally 3. del (arr. STIF) 

Vi deltog med 9 hunde og vandt pokalen ret suverænt (805 pint 
foran Ikast med 539 point). Et godt stævne i hyggelig atmosfære, 
hvor vejret også var med os. 

 
    27.09 Arbejdsdag (arr. baneudvalget) 

6 deltog. Der blev fjernet læhegn foran skuret, borde foran 
Hundehuset og beskåret læhegn langs banerne. Der planlægges 4 
arbejdsdage på forudbestemte datoer i 2015. 

 
    05.10 DAF-cup (arr. DcH Støvring) 

Vi deltog med 22 hunde (6 begyndere, 9 let øvede og 7 øvede). 
Efter en meget spændende afslutning, hvor vi lå a point med 
Støvring (begge havde 107 point), og vi måtte ud i at tælle antal 
fejlfrie hunde og tid på de fejlfrie hunde, endte Støvring med at 
vinde DAF-cuppen. Hyggeligt stævne med flotte præmier. 

 
    09.11 Jule-klubmesterskab (arr. stævneudvalget) 

I alt 77 hunde deltog (9 hvalpe, 3 FH, 9 rally, 15 agility-nybegyn-
dere, 10 begyndere, 19 let øvede og 12 øvede agilityhunde). Meget 
velorganiseret stævne med flotte præmier. Intet am. lotteri, men i 
stedet en konkurrence, hvor man skulle gætte hvor mange 
godbidder, der var i en hundemadskål. 

 
 



 

    14.11 Kursus i kropskontrol (arr. Inger) 
Kurset foregik hos Magtor. 16 deltog, heraf 11 trænere, aspiranter 
og føl. Godt kursus, som gav både teoretisk og praktisk viden om 
hvordan vi kan træne hundenes muskler og balanceevne. 

 
    29.11 Julefrokost (arr. Maiken/Susanne) 

11 instruktører og bestyrelsesmedlemmer deltog. Hyggelig aften 
med god mad, hvor der blev snakket godt på kryds og tværs af 
bordet og spillet pakkeleg. 
 
Agilitykursus med Natasha Gjerulff med fokus på fart og handling: 
d. 25/10. Maiken deltog. 
 

9. Orientering Oprykningspokaler 
 Inger har bestilt 15 nye oprykningspokaler. I alt har 20 hunde og 
førere fået en oprykningspokal i løbet af 2014. 
 
Fyrværkeriloven er ændret 
I år må man først sælge/købe fyrværkeri fra d. 15-31/12 og affyre det 
fra d. 27/12-1/1. 

  
10. Tilføjede punkter  Ingen tilføjede punkter. 
 
11. Til trænermødet/udvalg  Der samles op efter næste bestyrelsesmøde. 
 
12. Næste møder   Torsdag d. 22/1 kl. 18.30 hos Inger,  hvor bl.a. generalforsamlingen 

planlægges. 
 
13. Eventuelt   Ingen bemærkninger. 
 
   Slut    Mødet sluttede ca. kl. 21.10 (hvorefter der var kaffe). 

 
 

Referent  
 
Dagsorden udsendt 
 

 

Inger L. Drengsgaard  
 
1. udgave d. 21/12 2014, 2. udgave d. 29/12 2014.  

 
Bilag vedlagt:   Aktivitetskalender 2014 pr. 14/12 2014 
       Aktivitetskalender 2015 pr. 14/12 2014  
       Budget for 2015 
       Handlingsplan 2015 
 



 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2014 
 

(revideret d. 14.12.2014) 
 

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 

Lør. 
24.05.14 

9-12 Førstehjælpskursus for trænere  AFLYST 
Lyngbygade 8. Silkeborg 

Inger og Allan 

Fre. 
30.05.14 

10.00-15.00 Oplev Silkeborg 
Silkeborg 

Peter Plett 

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 

Tors. 
12.06.14 

18.30 Foredrag om pleje og pasning (for hvalpe og FH) 
Hos Dorit, Asklevvej 12, Them 

Susanne 

Man. 
16.06.14 

18.30-20.30 Dyrlægeaften om flåtbårne sygdomme mm. 
I Hundehuset 

Inger 

Lør.-søn. 
26-27/7-14 

 DGI Landstræf 
Hundested 

DGI Agility 

Søn. 
24.08.14 

9.30-15.00 Workshop for instruktører 
I Hundehuset 

Inger 

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 



 

Lør. 
27.09.14 

10.00 Arbejdsdag 
På træningspladsen 

Baneudvalget 

Søn.  
05.10.14 

 DAF-cup 
Hos DcH Støvring, Hæsumvej 60 A, Støvring 

DcH Støvring 

Tirs. 
22.10.14 

19.00 Trænermøde 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Søn. 
09.11.14 

9.00 Jule-klubmesterskab 
på træningspladsen 

Stævneudvalget 

Fre. 
14.11.14 

18.00-21.00 Kursus i kropskontrol – styrke og balance 
v. Magtor, Solkærvej 2, 8382 Hinnerup 

Inger 

Fre. 
29.11.14 

18.30 Julefrokost for bestyrelse, trænere, aspiranter og føl Maiken og Susanne 

Ons. 
03.12.14 

18.30 Bestyrelsesmøde 
Hos Maiken 

Bestyrelsen 

 



 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2015 
 

(revideret d. 14.12.2014) 
 

Dato Kl. Aktiviteter 2014 Arrangør 

Tors. 
22.01.15 

18.30 Bestyrelsesmøde 
Hos Inger 

Bestyrelsen 

Ons. 
28.01.15 

18-21 Opvarmning af din hund (for rallyholdene) 
m. Karina Hartmann i Hundehuset/FH-banen 

Susanne 

Ons. 
04.02.15 

19.00 Trænermøde 
I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Man. 
16.02.15 

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

Bestyrelsen 

  Førstehjælpskursus 
For instruktører 

Allan 

Søn. 
10.05.15 

09.00 Klubmesterskab – forår 
På træningspladsen 

Stævneudvalget 

Lør. 
06.06.15 

 DAF-cup 
I Randers  

DAF Randers 

  DAF-cup 
Hos DAF Aalborg 

DAF Aalborg 

Søn. 
08.11.15 

9.00 Jule-klubmesterskab 
på træningspladsen 

Stævneudvalget 

Lør. 
28.11.15 

 Julefrokost for bestyrelse, trænere, aspiranter og føl 
 

Maiken 

 
 
Ideer: 

Stævner:  DGI-turnering AG og rally 
      DGIs Landstræf 
Kurser/foredrag:  Trænerkurser 

Medlemskurser 
      Dyrlægeaften 
Andet:   Arbejdsdage 

  
  
 


