
BHU-møde den 31. marts 2015 kl. 19.30 hos Hanne 

 

1) Velkommen: 

Da Randi endelig mødte, bød Hanne som ny BHU-formand velkommen. 

2) Arbejdsfordeling BHU: 

Arbejdsfordelingen blev drøftet. Hanne sender ny arbejdsfordeling til alle. 

3) Kredsmesterskab 25/10-2015: 

Susanne finder dommer/figurant og meddeler BHU dette. Når dommer er fundet, anmelder Randi prøven 

på hovedklubbens hjemmeside. Randi undersøger, hvordan den nye tilmelding foregår. Randi er 

sporlægger. Prøveleder og sporareal fastlægges senere. 

4) Spordag med Lotte Hansen: 

Det blev aftalt, at det er en god ide, men at denne fastlægges efteråret, eventuelt som opfølgning på 

sporkurset med Hanne Boe den 6. juni 2015. Sporareal kunne være Langagergård. 

5) Sporkursus med Hanne Boe 6. juni 2015: 

Hanne taler med Hanne Boe om, hvor meget sporareal vi har til rådighed, og så undervisningen 

tilrettelægger derefter. Såfremt der ikke kommer nok tilmeldinger, vil kreds 62 senest 1. maj 2015 blive 

inviteret til at deltage. 

6) Føl og kurser: 

Vores føl, Githe, Michael og Nadja, er tilmeldt grundkursus. 

Vores nye figurantføl, som Hanne kontakter snarest, vil ligeledes blive tilmeldt grundkursus, når han har 

sendt alle sine oplysninger til Susanne R. 

7) Trænermøde og efterårets træningsplan: 

Hanne kontakter alle trænerne og får indhentet deres ønsker inden næste trænermøde. Det blev aftalt, at 

trænermødet holdes den 9. juni 2015 hos Susanne J. 

8) Middag for trænerne – bare fordi..: 

Det blev aftalt, at middagen holdes den 14. august 2015 – lige inden indskrivningen – på Korporalskoren. 

9) Køreprøver 21. november 2015: 

Tilmelding hos Susanne R.  

Hanne finder præmier til alle deltagerne og Susanne J køber dommergaver. (se i øvrigt den nye 

arbejdsfordeling i BHU) 



10) Trænerseminar: 

Trænerseminar blev drøftet. Punktet blev udskudt til næste møde. 

11) Eventuelt: 

Hanne orienterede om, at bestyrelsen arbejder med, at der skal holdes ”Åbent Hus” i forbindelse med 

indskrivningen den 16. august 2015. Hanne oplyste bestyrelsen om, at BHU ikke vil stå for arrangementet, 

men selvfølgelig godt vil hjælpe. 

Randi bød Hanne velkommen som vores nye formand og glædede sig til samarbejdet. 

Der afholdes køreprøver 21. november 2015 og kredsfest 28. november 2015. 

 

 

 


