
                  

             Referat fra Instruktørmøde d. 19. juni 2020 

 

Tilstede. Harriet, Birthe, Pia, Ulla, Kirsten, Camilla, Karin, Louise, 

Maria, Marlene 

Afbud fra Ken. 

 

1.  

Ordstyrer.  Pia 

     2. 

Referent. Marlene  

2a.  

Punktet godkendelse af referat fra sidst mangler. 

   Ulla vil gerne kunne høre om der er en opfølgning på de 

punkter som er sat i værk. 

   Ulla og Kirsten vil gerne have det ført på, i dag,  

 Harriet siger det skulle have været meddelt inden mødet, da vi 

alle har haft tid til at reagere på den dagsorden, der er blevet 

sendt ud. 

 Camilla foreslår at de mangelende punkter kommer på inden 

mødet 

         

2a.  



 Ulla vil gerne høre om der er noget nyt fra Aktivitetsudvalget 

Udvalget består pt. Af Camilla og Karin 

Pga. Covid19 er der intet sket. 

 Camilla og Karin opfordre os alle, til at finde folk, der vil hjælpe til 

i udvalget. 

Karsten som er suppleant i bestyrelsen vil gerne hjælpe.(jeg kan 

ikke huske hvem der sagde dette) 

 Ulla oplyser om at domæne navnet som har stået i hendes navn 

nu er overført i Pias navn. 

3. 

Nyt fra Bestyrelsen. 

 Harriet oplyser om at der er ansøgt om brug af lokale i 

Vordingborghallen, det har vi fået afslag på, hallen er fuldt 

booket. 

Kommunen slå fremover Græs på klubbens arealer. 

Rengøringsfirma gør rent på toiletterne. 

 Karin oplyser om at hun har haft en dialog med en fra 

bueskytterne om lån af Plæneklipper, vi må gerne låne deres 

engang imellem. 

AG konkurrencen d. 22. august er flyttet til Islingeskolens 

fodboldbaner. 

Rally konkurrencen forbliver som planlagt. 

Der bliver lagt gift ud mod muldvarpe d.27. juni, nærmere opslag  

Herom kommer senere. 



Sommerfest aflyst pga. covid19 

 Kirsten, førhen skulle vi underskrive en Tilmeldingsblanket, som 

bekræfter at vi har vaccination og forsikring i orden, ny blanket 

søges? 

 Harriet, det er ikke vores ansvar mere, det er folks eget ansvar 

at have det i orden. 

 Ulla, vil gerne have målt lokalet op, det ville være rart at vide 

hvor mange der må være i lokalet, ved kurser m.m. 

 Harriet, lokalet må indtil videre ikke benyttes til disse formål, 

derfor ingen opmåling, det er en beslutning bestyrelsen har taget 

indtil der kommer nye retningslinjer. 

 Camilla? Må vi tage hold med op i lokalet 

 Harriet, nej fra bestyrelsen. 

 Camilla oplyser om at der er forskellige regler fra kommune til 

kommune da smittetrykket kan være større i, eks. Høje Tåstrup 

end i Vordingborg 

4.  

Klubmodul. 

 Maria, det er et dårligt system, det er svært at køre klubbens 

system i klubmodul, der er fra start sket en fejl da hundeførerne 

er blevet oprettet forkert, når først folk har tilmeldt sig og betalt 

for et hold kan de efterfølgende ikke flyttes til et andet hold. 

 Camilla? Kan man ikke lave en holdliste 

 Maria, det kan Systemet ikke. 



Camilla? Kan Bestyrelsen lave sin egen mailliste over 

Medlemmerne og sende rundt (hvad siger Data loven). 

 Kirsten, Hold der ikke aktiveres kan inaktiveres. 

 Maria, ja men så skal folk betale på ny. 

 Kirsten? kan de ikke overføres til 0kr manuelt. 

 Maria, det har jeg pt ikke tid til, men måske det kan lade sig gøre  

I januar 2021. 

 Ulla? Kan vi køre manuelt resten af året. 

 Maria, det kan vi måske godt, men vi kan ikke flytte 

hundeførerne. 

Camilla, Vi kan flytte hundeførerne over på et andet hold og give 

Kirsten besked pr. mail og samtidig fortælle hvor mange vi har på 

holdet. 

 Pia sender en medlemsliste til alle. 

 Harriet, kan man se hvornår folk er meldt ind i klubben altså de 

gamle. 

 Maria, nej det kan man ikke i klubmodul. Kun de nye 

medlemmer. 

 Kirsten? Nye medlemmer får de en ”tak fordi du oprettede en 

profil i klubben” hilsen fra klubben. 

 Maria, det er ikke noget jeg kender til. 

 Kirsten? Betaler man for at stå på venteliste. 

 Maria, nej, og vi skal ikke slette folk på holdet i klubmodul. 

 Kirsten? vi skal huske at krydse folk af i klubmodul. 



 Maria, det kan vi ikke. 

     Kirsten? Upload Kvittering. 

     Maria, det bruger vi ikke pt. 

     Kirsten? Alle udefra kan gå ind og tilmelde sig, kan vi undgå 

dette ved at skrive et laver antal på og så åbne igen for et større 

antal når vi mangler hundefører på holdet. 

 Maria, ja det kan vi godt. 

 Ulla? Kan man se hvor mange der går på holdet. 

 Maria, Nej. 

 Camilla? ang. Tilmelding kunne man skrive på hjemmesiden at 

inden du tilmelder dig på klubmodul så kontakt Kirsten, og er det 

muligt at man ved Event, får en besked herom. 

 Pia, ja, det klare jeg. 

5. 

Kursus. Den over og understimuleret hund. 

 Camilla oplyser om at hvis vi vil vide mere om over og 

understimuleret hund, kan vi læse om det i klubbladet 

Camilla vil gerne sende de slides ud hun har modtaget fra kurset. 

6. 

Evaluering ang. Opvisning i Panteren. 

Ulla, Camilla og Harriet deltog det var 2 hyggelige dage, det gav 

ikke flere kunder i butikken og var ikke ulejligheden være, 

placeringen i hallen var muligvis for dårlig. 

7. 



Fællestræning for alle i sommer 

Da vi alle mere eller mindre har hold i juli bliver det svært at lave 

noget. 

 Camilla og Karsten vil arrangere en gåtur i sommerferien evt. med 

noget fællesspisning, der kommer mere info senere. 

 Harriet? Er der ellers stemning for at træneren mødes til 

fællestræning Marlene og Kirsten har budt ind. 

Dyb tavshed. 

8. 

Status på holdene. 

AG Ø 

 Harriet, Der sker ikke en skid max. 2,5 på holdet er for lidt til kunne 

håndtere agility redskaberne. Holdet er Nedlagt. 

AG B. Karin og Camilla 

11 stk. de der er på holdet vil gerne forblive sammen, så derfor ikke 

noget nyt begynder hold. 

Hvalpe. Ulla 

8 stk. Det går fint gode og nemme hunde og fører, de træner endda 

også derhjemme og siger pænt tak for træning. 

Hvalpe. Marlene 

7 stk. vi pt. en skadet hvalp, så 6 stk. 

UH B. Karin, Louise, Ken 

6 stk. 



UH Ø. Ulla og Kirsten 

8stk. snit 7 stk. 

Det går godt, sidste gang 7 juli. Dygtige hunde. 

C-B Begynder. Pia 

4stk. i snit 2stk. 

Det går sådan set meget godt. 

C-B. Birthe 

3 stk. der kommer 2 stk. og der er plads til flere. 

Rally Torsdag. Ulla og Pia 

7 personer og 8 hunde i snit 7 stk. 

Rally begynder. Maria 

7stk i snit 4-5 

Rally K. Marlene 

10 stk. i snit 8 stk. 

Familie holdet. Camilla 

7 stk. i snit 6 stk. 

Mange ældre hundeførere som fungerer godt sammen. 

Nose Work Begyndere. Ulla og Kirsten 

6 stk. Modul træning slut 27.juli 

Nose Work Øvede. Ulla og Kirsten 

4 stk. på holdet. På grundkontingent 



Meget tilfredse hundefører de er virkelig rykket meget fra gang til  

gang. 

 

9. Trænings struktur 

 Harriet, forslag, skal man slå de små hold sammen og være 2 

trænere på. Det var der ikke stemning for. 

 Kirsten? Skal vi køre med modul træning på flere hold x antal 

gange. Positiv stemning. 

 Ulla, Evt. engang i kvartalet pr. hold og så udbyde et nyt hold hvor 

dem der går på holdet har fortrinsret. 

 Camilla, sjovere for trænerne at lave noget Tema Træning som har 

ens interesse og så binder man sig ikke for så lang tid ad gangen. 

10. Træningstider 3 kvartal 

Mandag 

Rally begynder 18:30-19:30   

Nose Work Begynder 18-19 

Nose Work Øvede 19:15-20:15   Fra 3/8-21/9 

Tirsdag  

Hvalpe 17:30-18:30 

C-B Begynder 18-19 

Ung hunde 18:30-19:30 

Onsdag 

C-B 18-19 



Rally k 18-20 

Torsdag 

AG 17- 19:45 

Rally Øvede 17:30-19:30 

Rally nye 19-21 

Fredag 

Hvalpe 16-17:30 

Søndag 

Familie hold 11-12 

 

Alle Modulhold bliver oprettet som 0 hold og betal så med mobile 

Pay 

 

10a. 

Næste møde torsdag d.10. september kl.18. Pia har mad med til 

næste møde. 

 

11. 

 Ulla? En brochure til nye medlemmer med info. 

 Harriet, nej tak, det er for dyrt. 

 Karin, Tabt Bilnøgle, fundet af Janni. 



Ved tabte genstande skal man ringe til eftersøgningstjenesten så 

sender de en afsted. 

  Ulla er stoppet med foder fra Olivers der var problemer med rest 

ordre. Pia husk at fjerne reklamen fra hjemmesiden 

 Pia, det er klaret. 

 Camilla, vi må godt informere vores hold om at Camilla laver noget 

sjov for hundene d.3. juli kl 18-20. Boost din hunds selvtillid. 

Maria holder ferie i uge 33-34-35 og kan ikke kontaktes. 

Referent 

Marlene Ebbe 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


