
Referat Trænermøde d. 7/9-2020 

 

Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer 
2) Valg af referent 
3) Nyt fra bestyrelsen 
4) Covid19 – hvordan kom vi i gang 
5) Nyt fra trænerudvalget 
6) Nyt fra konkurrenceudvalget 
7) Evt 
8) Næste møde. 

Referat: 

1) Birgitte Ilg 
2) Susan Sørensen 
3) På landsmøde blev besluttet at hæve deltagergebyr ved DM med 50 kr for at kunne 

honorere hjælpere. Forventeligt vil det indbringe ca 14.000kr. 

Der blev desuden besluttet vedtægtsændring der betyder at hvis et medlem 
fortryder indmeldelse inden for 3 uger kan medlemmet få sine penge retur. Har 
klubben nået at indbetale til landsforeningen kan klubben også få disse penge retur. 

De fleste vandrepokaler vil ikke blive uddelt i år på grund af corona, undtaget 
Trænernes Jubilæumspokal, hvis der sker oprykning.  

Erfa-dagen for klubmodul blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. 

Kredsrådsmøde d. 16/9-20. Der skal bl.a. fastlægges konkurrencekalender. Rene 
deltager ikke. 

Fremover vil Trænerudvalget stå for central styring af indsamlinger ved runde 
fødselsdage etc. 

Det indskærpes at der reageres på henvendelser fra bestyrelse og trænerudvalg. 

4) Endnu ikke hundeførere i klubhuset, fortsat kun et toilet åbent. Der er stadig behov 
for grundig håndvask og afspritning. Overflader skal afsprittes, incl. På toilet. Agility 
endnu ikke startet op på grund af problematik vedrørende redskaber. Vil nu starte 
op med små baner samt afspritning af hænder ved håndtering af redskaber.  

5) Indkøbspriser fra vores sponsor Olivers er sat ned, hvilket betyder billigere foder og 
større indtjening for klubben. Der skal gøres salgsfremstød med bla. smagsprøver 
for at øge salget/indtjening.  
John skal starte som føl på de forskellige aftenhold. 
Astrid har fortsætterhold for hunde efter hvalpehold om mandagen. Også behov for 
flere hunde på de øvrige hold.  



Rene og Anette i gang med Nosework, uddannelse aktuelt stoppet på grund af 
Corona. Når de er færdige stiles mod hold om onsdagen for nye hundeførere.  
Grill-aftenerne har været en succes med mange deltagere. 

6) Kredskonkurrence d. 18/10-20 (C-B). Endnu ikke så mange tilmeldinger. Næste år 
stiles mod A-konkurrence samt ny C-B i foråret 2021. 

7) Bjarne starter op igen på sit hold om onsdagen efter sygeorlov. Elsebeth går med 
som hjælpetræner/back-up. 
Juleferie aftales på de enkelte hold. 
Juleafslutning med diverse konkurrencer d. 29/11. Bjarne tager stafetten med 
planlægning.  
Klubmodul er nu officiel hjemmeside. 
Efterårsfesten afholdes som sidste år på restaurant Ilden i Næstved d. 7/11-2020 
Niels Poulsen kommer og masserer 1 x om måneden. Anette holder styr på 
tilmeldinger. 

8) Næste møde d. 13/4-2021 

Referent Susan Sørensen 


