
 

 

Fordeles til: 

- Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

- Trænerne 

- Hjemmesiden 

- Hundehuset (opslag til medlemmerne) 
  

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 kl. 18.30 hos Inger 
 

Til stede: Næstformand Allan Sørensen, sekretær Inger Drengsgaard, kasserer 

Jens Sørensen, medlem Maiken Dreier, samt bestyrelsessupplean-

terne Peter Plett og Kaj Pedersen. 

 

Afbud: Formand Charlotte Lyrskov 

 
 

Dagsorden: 
 

Forhandling: 
 

1. Godkendelse af referat  Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2014 d. 03.12.14.blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden Ingen tilføjede punkter. 

 

3. Opfølgning på sidste referat Eventyrsport og medlemskort/liste  

       Vi afventer endelig aftale. 

 

4. Visioner Delvision B. Vi har gode forhold.  

  1. Udvide Hundehuset inkl. ekstra toilet 

 2. Overdækning og udvidelse af skuret på agilitybanen 

 

Diskussion 

- Karen har godkendt overdækning/udvidelse af skuret, men en 

evt. udvidelse af Hundehuset skal ske uden inddragelse af 

garagen. 

- Allan havde indhentet tilbud fra ABC Pavilloner, som kan levere 

2 brugte pavilloner for 166.200 kr. + transport og montage (ca. 

28.000 kr.) excl. mons. De kunne stå foran Hundehuset ca. ved 

flagstangen. Allan kan bygge noget tilsvarende til samme pris. 

Evt. bygget sammen med Hundehuset med en aflang ”gang”. 

- Efter udskiftning af oliefyret med varmepumpen i Hundehuset 

har vi fået lidt bedre plads – især fordi bordene står anderledes.  

- Hundehuset bliver nu oftere benyttet af holdene i forbindelse 

med træning og hvis der er flere hold på samme tid aftales at 

man er der på skift. Der er derfor pt. ikke det store behov for en 

kraftig udvidelse af Hundehuset. Hvalpeholdet har dog stadig 

problemer med at være der. 

- Mest akutte behov i Hundehuset er 1-2 toiletter, der virker samt 

mere depotplads. Man kunne bygge et ekstra toilet i baggangen 

og lave et depotrum bag den orange opslagstavle/dør til telte, 

støvsugere, ting fra baggangen, øl/vand mm. Det er vigtigt at det 

er tørt og frostfrit. 

 

 



 

  Beslutning 

- Vi ønsker i år at udvide skuret på agilitybanen med et overdæk-

ket, vindbeskyttet område med borde/bænke. Pris ca. 25.000 kr. 

- Samt at ombygge Hundehuset med et ekstra toilet og depotrum. 

Desuden males der indvendigt. Pris ca. 18.000 kr.  

- Yderligere udvidelse af Hundehuset udskydes til næste år og 

kræver mere diskussion. Både pga. prisen, men også fordi der er 

mange muligheder.  

 

Handlingsplan 

- Det nuværende toilet repareres 

- Budget og handlingsplan for 2015 justeres ikke 

- Karen spørges om etablering af toilet og depotrum  

- Forslagene for udvidelse af skuret og ombygning af Hundehuset 

fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen 

- Der søges om tilladelse til udvidelse af skuret hos kommunen 

 

5. Generalforsamlingen   Generalforsamling mandag d. 16. februar: 

  Afholdes i Medborgerhuset, Sal C, Bindslevs Plads, Silkeborg  

kl. 19–21 (vi har lokalet fra kl. 18) 

  

Opgaver der skal løses: 

- PR (Hundehuset, hjemmesiden, nyhedsbreve) – Jens og Inger 

- Kopiering af dagsordener – Jens, Inger laver en ny udgave 

- Valg af dirigent – Maiken spørger Dorit 

- Bestyrelsens beretning - Charlotte 

- Det reviderede regnskab - Jens 

- Forplejning – Inger har bestilt kaffe/te/vand og kage 

- Gaver – Charlotte laver liste, Allan køber ind 

- Sange – Jens trykker agilitysangen 

- Billeder fra 2014 – udgår (vi prøver noget nyt) 

- Foredrag (Jørgen Olsen om schweisshunde, pc skal have VGA- 

  stik, projektor findes i Medborgerhuset)) 

 

Kandidater til bestyrelse og revisor/suppleant: 

På valg er Allan, Jens og Inger, suppleanterne Peter og Kaj, der alle 

genopstiller, samt revisor Lisette Jessen og revisorsuppleant 

Susanne Thuesen (Jens spørger disse). 

 

6. Regnskab for 2014  Det revidere regnskab for 2014 blev gennemgået og underskrevet. 

       Resultatet blev et pænt overskud. 

 

       Desuden blev ansøgning om medlemstilskud til Silkeborg Kom-

mune underskrevet. Vi kan få tilskud til medlemmer under 25 år. 

 

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

 

    16.02 Generalforsamling  

    (se pkt. 5) 

 

 11.04 Arbejdsdag (arr. Allan) (samt 9/5, 15/8 og 26/9) 

Der er blevet fastsat 4 arbejdsdage. Indholdet afhænger bl.a. af 

vejret, men baneopretning, udvidelse af skur og ombygning af 



 

Hundehuset kan indgå. Opgaveliste vil blive udarbejdet 14 dage før 

den enkelte arbejdsdag. Alle fire dage ligger som begivenheder på 

vores facebookside. 

 

    05.05  DGI-turneringen i agility 1. del (samt 2/6 og 19/9) 

Der er kommet datoer for agilityturneringen. Sted og arrangør er 

dog ikke fastlagt, men formentlig kommer vi til at arrangere min. 

én af afdelingerne. 

 

    10.05 Klubmesterskab – forår (arr. stævneudvalget) 

    Intet nyt endnu. 

 

    20.05 DGI-turneringen i rally 1. del (samt 17/6 og 3/10) 

Der er kommet datoer for rallyturneringen. Sted og arrangør er dog 

ikke fastlagt. 

 

    Der mangler datoer for: 

- Førstehjælp (for instruktører) (Allan) - udsat 

- DGIs Landstræf 2015. (arr. DAF Silkeborg?) – intet nyt, vi 

afventer en dato, men er fortsat interesserede i at være arrangør. 

- Oplev Silkeborg – det skal overvejes om vi vil være med igen i 

år. 

 

8. Nyt fra udvalgene Sponsorudvalget 

Jens foreslog at priserne for reklamer på vores spring ensrettes, da 

nogle giver 300 kr. og andre 495 kr. for samme reklame. Det blev 

besluttet at alle fremover betaler 495 kr. 

 

Baneudvalget 

Den nye varmepumpe blev installeret i Hundehuset mellem jul og 

nytår.  

 

Intet nyt fra de øvrige udvalg. 

 

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

 

    28.01 Opvarmning af din hund (for rallyholdene) (arr. Susanne) 

Godt arrangement, som bestod af 1 times foredrag om knogler, 

muskler, opvarmning, afkøling, udstrækning, skader og forebyggende 

øvelser. Derefter var der fælles opvarmning og til sidst individuel 

tjek af hver enkelt hund. Der deltog ca. 20 personer. 

 

10. Orientering Græsklipning 

 Det vil være en god ide at koordinere den kommende græsklipning 

via Facebook og en fysisk kalender i Hundehuset. Gerne med en 

fælles tovholder. 

 

Muldvarpefanger 

Der er rigtigt mange muldvarpeskud på træningsbanerne. Vi kunne 

med fordel finde en professionel muldvarpefanger. Peter og Kaj ser 

om de kan finde en. Ellers efterlyses der en på generalforsamlingen. 

 

 



 

Hjul ved vejen 

Pt. er der opsat en refleksvest på pæle ved Viborgvej. Den er dejligt 

synlig og gør det nemt at finde vores indkørsel. Allan arbejder på at få 

sat vores hjul op igen med et nyt skilt.  

 

Indberetning til DGI 

Jens har indberettet medlemstal til DGI. 

 

Forhindringer og træningsrekvisitter 

- Der er printet og lamineret 3 sæt ekstra begynder-rallyskilte, så vi 

nu har ialt 6 sæt begynderskilte og 3 sæt af de øvrige. 

- Der er bestilt 6 stk. platforme hos Allan. Kan både bruges til 

indlæring af rallyøvelser og felttræning i agility. 

- Det blå agilityhjul er i stykker. Allan ser på det. Pt. anvendes det 

gamle, røde hjul i stedet, men det kan ikke sættes gradvist op. 

 

Hunde til træning 

Hvis der opstår episoder mellem hundene til træning, er det vigtigt at 

trænerne melder tilbage til bestyrelsen/trænerudvalget, som så kan 

danne sig et overblik.  

 

11. Tilføjede punkter  Ingen tilføjede punkter. 

 

12. Til trænermødet/udvalg Pkt.4. Udbygning/ombygning 

       Pkt. 10. Græs, muldvarper og hunde til træning 

 

13. Næste møder   Aftales efter generalforsamlingen. 

 

14. Eventuelt   Ingen bemærkninger. 

 

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

 

Referent  
 

Dagsorden udsendt 
 

 

Inger L. Drengsgaard  
 

1. udgave d. 30/1 2015  

 

Bilag vedlagt:   Aktivitetskalender 2015 pr. 27/1 2015 

 



 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2015 
 

(revideret d. 27.01.2015) 

 

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 og foredrag om schweisshunde 
Medborgerhuset, sal C, Bindslev Plads, Silkeborg 

Bestyrelsen 

  Førstehjælpskursus 

For instruktører 

Allan 

Lør. 

11.04.15 

9.00 Arbejdsdag 

På træningspladsen 

Baneudvalget 

 

Tirs. 

05.05.15 

 DGI-turnering Agility 1.del 

Hos ?? 

DGI Midtjyllands 

agilityudvalg 

Lør. 

09.05.15 

9.00 Arbejdsdag 

På træningspladsen 

Baneudvalget 

 

Søn. 

10.05.15 

09.00 Klubmesterskab – forår 
På træningspladsen 

Stævneudvalget 

Ons. 

20.05.15 

 DGI-turnering Rally 1. del 

Hos ?? 

DGI Midtjyllands 

agilityudvalg 

Tirs. 

02.06.15 

 DGI-turnering Agility 2.del 

Hos ?? 

DGI Midtjyllands 

agilityudvalg 

Lør. 

06.06.15 

 DAF-cup 
I Randers  

DAF Randers 

Ons. 

17.06.15 

 DGI-turnering Rally 2. del 

Hos ?? 

DGI Midtjyllands 

agilityudvalg 

Lør. 

15.08.15 

9.00 Arbejdsdag 

På træningspladsen 

Baneudvalget 

 

Lør. 

19.09.15 

 DGI-turnering Agility 3.del 

Hos ?? 

DGI Midtjyllands 

agilityudvalg 

Lør. 

26.09.15 

9.00 Arbejdsdag 

På træningspladsen 

Baneudvalget 

 

Lør. 

03.10.15 

 DGI-turnering Rally 3. del 

Hos ?? 

DGI Midtjyllands 

agilityudvalg 

  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 

 
  

  
 


