
BHU-møde 19. juli 2011 kl. 19.00 hos Susanne J. 
 

Deltagere: Randi, Lea, Susanne R. og Susanne J. (Afbud fra Lena) 
 
Velkomst: 
 
Randi orienterede fra bestyrelsesmødet, at vi, ifølge Per, pt. bliver på Greve Centervej. Spørgsmålet 
om pokaler blev drøftet med AU. Vedrørende DM blev overskuddet drøftet. Figurantsituationen 
blev ligeledes drøftet. 
 
C-hold: 
 
Susanne R. oplyste, at  Nicki og Tommy påtager sig opgaven. (Susanne R. har dog meget svært ved 
at få Nicki i tale). Der vil blive tilbudt C til max. 15 hunde og dette vil foregå om onsdagen kl. 
17.30.  
 
Prøve 14. august 2011: 
 
Randi har talt med Bent Andersen, der gjorde opmærksom på, at der er prøvestop p.g.a. HAS i den 
weekend. 
 
Det blev aftalt en ny prøvedato, nemlig den 25. september 2011. Susanne J. forsøger at få Gunnar 
til at være dommer, men først når Randi har forsøgt at finde et sporareal. Randi anmelder prøven, 
når det hele er på plads. HUSK at give køkkenet besked. 
 
Kursus for hundeførerne: 
 
Susanne R. oplyste, at Martin Knudsen er travlt optaget. Hun har herefter kontaktet Alan 
Brettschneider, som har foreslået at han og Peter Gammelgård i fællesskab laver et kursus for os. 
Der var enighed om, at dette kan foregå den 29. og 30. oktober 2011. 
 
Susanne R. taler med bestyrelsen vedrørende køkkenbemanding denne weekend. 
 
Der vil derfor ikke som i forårssæsonen blive tilbudt trænertræning om torsdagen, idet dette ikke 
har været den helt store succes. 
 
Natøvelse:  
 
Natøvelsen, som laves af Erik, Robert og Lars, blev drøftet. Under henvisning til ovennævnte 
kursus var der enighed om, at denne flyttes til den 21. oktober 2011. 
 
Lea udfærdiger deltager- og hjælperlister. 
 
Martin Knudsen:  
 
Der var enighed om, at Martin Knudsen bookes til et kursus til forårssæsonen, som udbydes til alle 
klubbens medlemmer. 
 



Hvidovre Open 17/9-2011 og Rødovre Open 2/10-2011: 
 
Lea udfærdiger deltagerlister og tilmelder deltagerne. Der skal gives kasseren besked vedrørende 
betaling. 
 
Mindetavlen: 
 
Randi taler med Anne om denne. 
 
Der var enighed om, at når man har bestået en 3’er prøve, skal foto at hund + fører op på væggen 
igen – f.eks. fra år 2000 og frem. 
 
Eventuelt: 
 
Punkter og arbejdsopgaver fra sidste referat blev kort gennemgået. 
 
Susanne J. oplyste, at trænerne på de ”små” hold skal oplyse om Danmarks Hund og betydningen 
heraf. 
 
Der skal arbejdes på, at Helle Priess til foråret 2012 afholder et prøvelederkursus. 
 
Næste møde: 3. november 2011 kl. 18.30 hos Lea, Åparken 58, 2605 Brøndby, til mad. 
 
 
Susanne J 
referent 


