
Referat af bestyrelsesmøde den 29. april 2013 
Tilstede: Finn, Michael, Annette, Susanne, Jytte, Hanne og Per. 

Afbud: Ingen 

 

Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen blev drøftet og ud over det lille fremmøde, så var der tilfredshed med forløbet. 

Den ny bestyrelse 
Velkommen til Susanne Jensen, som er ny. Vi ser alle frem til samarbejdet. 

Formandsnyt 
Der blev fortalt om et stadigt faldende medlemstal, men at vi måtte regne med dette med den usikkerhed 

pladsen var i lige nu. Der var gjort mange forsøg på, at få kontakt til kommunen med de ansøgninger 

omkring den ny plads, men vi havde stadig ikke fået lov til at gå i gang. Kommunen havde indkaldt til møde 

endnu engang, vor vi skulle snakke om ansøgningerne. Efter dette møde og afhængig af udfaldet ville vi 

overveje andre metoder, til at råbe kommunen op. 

Kasserernyt/Indskrivningerne 
Der er et fald i antallet af indskrevne hunde på hold i 2 fase af forårsindskrivningen. Kassereren gennemgik 

regnskabet og der var næsten ikke noget salg, da vi ikke har vores eget. Vi har ikke de store udgifter og 

derfor ser regnskabet fint ud. 

Bestyrelsen skriver ud om nøgledepositum og skal have dette retur senest ved indskrivningen i august ellers 

afskriver vi depositummet og indtægtsfører beløbet. 

Bestyrelsen bevilgede kr. 5.000,- til en ekstra container. 

Godkendelse af BHU 
Formand Susanne Randa, Susanne Jensen, Randi Salzwedell og Lea Angel. 

Godkendelse af AU 
Formand Jytte Christiansen, Michael Gjerløv og Lilli Ingebrekt 

Greve kommune og ny plads 
Klubhuset bliver fjernet den omkring den 2. maj 2013 og de vil også optage vores lygtepæle. Nu er vi helt 

færdige med den gamle plads. 

Der er møde med kommunen den 2. maj 2013. Susanne Jensen, Finn Hansen og Per I. Christiansen deltager. 

Samarbejdet med Ishøj brugshundeklub 
Vi søger Ishøj kommune og brugshundeklubben om, at vi kan få lov til at benytte deres arealer året ud, da 

vi ikke ved om vi når så langt med den ny plads, at vi kan anvende den. 



Samarbejdet med andre kredse 
Bestyrelsen retter henvendelse til kreds 62 om forlængelse af træneraftalen. 

Eventuelt 
Der blev orienteret omkring figurantkurset med Martin Knudsen.  

 


