
Bestyrelsesmøde 21. oktober 2017  

Sted: Fjeldsted Skovkro 

Tid: Kl. 09.30 – 14.30 

Deltager: Allan, Lars, Kristina, Annette og Marianne (referat) 

Referat 

1. Brugerundersøgelsen 

Status:  

På bestyrelsesmødet i maj drøftede vi status på Brugerundersøgelse.  Kristina lavede en 
sammenskrivning, og udkast blev rundsendt 06.juni. 

Vi drøftede hvordan undersøgelsen skulle fremlægges i Myndenyt og på hjemmesiden. 
 
Rapport til Myndenyt  
Summery indeholdende svarprocent, udpluk af de vigtigste spørgsmål og hovedkonklusioner, 
fremtidig aktivitetsplan/indsatsområder 
 
Rapport til web  
indeholdende samme som ovennævnte men mere detaljeret inklusiv spørgsmål og grafer 

Deadline for begge er Myndenyt 4. kvartal. 

Eksempler på indsatsområder 
Aktiviteter for familiehunden, juleafslutning/årsafslutning, gåture, agility, nosework – 
aktiviteter, som introducerer folk til de evt. selv kan gå videre med 
foredrag for opdrættere  
aktiviteter for udstillings interessere såsom handlerdag, ringtræning 
racerelatere aktiviteter eks. trimmedag irsk ulvehunde, hjortehundedag, afghanerbadedag 
mentalbeskrivelse, LC træning, Hundens dag 

Skabe oversigt over aktiviteter (http://www.dkk.dk/calendar.asp ) 

Marianne kontakter Mette omkring kalender, godt overblik og anvend evt.  samme farver som i 
Myndenyt, som der bruges til racerepræsentanter 
Skabe forum evt. ved oprettelse af aktivitetsfacebook grupper, hvor man udnytter det 
eksisterende netværk med folk der mødes og går tur mv. Annette undersøger med Karin Koch 

2. Status på EM (LC) 

Hvad er planen fra nu og frem til foråret ? Lars fremlagde status for nedenstående punkter. 

Arealer  
Aftale med Aalborg Kommune vedrørende arealer (Bookning og aftaler)  
Praktiske forhold toiletter, telte, strøm, affald mv. 
Camping/Parkering 
Vigtigt med en skriftlig aftale eks. I forhold til udbedring af skader 
Tage højde for store busser /parkering i blødt underlag evt. tage kontakt til industriområdet 
Ansvarlig : Lars Johansen  
 
Involvering af myndigheder o.a 
Tilladelser - Søge politi og/eller brandmyndigheder (hvis nødvendigt)  

http://www.dkk.dk/calendar.asp


Dyrlæge  - Træffe aftale med en lokal dyrlæge hvis hunde kommer til skade / dyrlæger på 
pladsen Malene + veninder  
Ansvarlig: Lars Johansen 

 
Oplysning til deltagere 
Hjemmeside ( http://coursing2018.eu/ ) er etableret og opdateres efterhånden som der kommer 
nye oplysninger.  
Ansvarlig: Torben Blach 

Facebook grupper: EM Lure Coursing i Nørresundby 2018  
Ansvarlig Karin Koch  
 
Logo skal gøres tilgængeligt til reklame. 
 
Personale/mandskab 
Kontrakter og aftaler – dommere – 5 dommere pr. bane aflønnes jf. reglementet  
Ansvarlig: Lars Johansen  
Frivillige – hvem har ansvar for hvad - listes– samarbejdspartnere Holland/Tyskland – skaffer selv 
mandskab  
Ansvarlig: Karin Jansz 

 
Maskinel til baner (backup, hvem leverer hvad)  
Holland/Tyskland – medbringer selv materiel 
Ansvarlig: Frank Plith 

 
Sponsorater til EM og landsholdet  
 Aftale om ”hovedsponsor”  - Royal Canin  
- Aftaler om øvrige sponsorer (evt. opdelt i en masse små sponsorater) – Rosendahl  
forslag at kontakte : Agria , Dansk Metal, forhandlere af eks. Ormemiddel, Zoolac mv.   
Ansvarlig Annette Nyholm/Lars Johansen 

Reklame: ansvarlig Frank Plith  

Marianne FCI , Hunden.dk  

Standlejere  
Hvem ? - Priser - Plan over stande 100 Euro  
Ansvarlig:  

 
DKK 
Ansvarlig/kontaktperson Lars Johansen  
Jørgen Hindse er inviteret til åbningsceremoni 
Markedsføring (banner på DKK hjemmeside, artikler) 
Ansøgning om CDL møde  
Resultatregistrering/oprettelse af udenlandske hunde i hundeweb (Jens Heine, DKK) 
 
Budget  
Ansvarlig : Lars Johansen  

Referater vil blive tilsendt løbende fra LC møderne og referater fra CDL sættes på web. 

http://coursing2018.eu/


3. Diverse  
 
Klubben har modtaget tilbud fra firma vedrørende opsætning af web, som andre specialklubber 
anvender eks. Collieklubben, Cavalierklubben, Klubben for Gamle Danske Hønsehund mv.  

Lars svarer firma det har pt. ingen interesse. 


