
Bestyrelsesmøde den 12.maj 2016 

 

Deltager: Michael R, Finn M, Benny F og Rune R-P. 

Afbud: Leif S, Jørgen O og Tom N 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

a. Orientering om Schweisshunden pkt. 5 

b. Møde med DKK pkt. 6 

c. Efterfølgende punkter i dagsordenen rykkes. 

 

2. Økonomi og medlemstal. 

a. Foreningskontoen: 104.041kr. 

b. Forskningskontoen: 59.524 kr. 

c. Fondskontoen: 122.909 kr. 

d. Antal betalende medlemmer 371 pr. maj 16 

 

3. Kort referat fra Nymindegab. 

a. Vellykket arrangement, men for få deltagere (55 deltagere) 

b. Lange hetz, men ”gassen” gik af hundene fordi de ikke var vant til at løbe langt væk. Men hunde der var 

vant til at følge fært f.eks. slæb løb længere væk. Man skal dog huske at hetzen er kunstig og der er 

ikke noget dyr foran der flygter. 

c. Mentaltesten startede i princippet forkert og hunden kom ikke ned på jorden igen. FM har kontakt 

med svenske schweisshundefører og deres mentaltests. 

d. Budget for arr. 154.000 kr. men regnskabet viser kun 104.000 kr. Egenbetalingen på 300,00 kr. pr. 

deltager er ikke modregnet endnu. 

e. Nye emner: 1.hjælp til hunde, hvordan ligges spor mm., sporudfordringer, socialt samvær, gøre sig 

kendt, nye ideer og input. 

 

4. Sommerarrangement 2016.  

a. Sted: Rødhus og Tranum klitplantage. Hvornår: sidste weekend i august. 

b. Jens Brandt er tovholder. 

c. Der er booket hytter og der er campingplads muligheder. 

d. Mulige emner; Gris og hetzmaskine kommer på programmet igen. Sporlægning, for øvede og uøvede. 

Manntrailing og klikker træning. 

 

5. Schweisshunden. 

a. Indhold fylder som sidste år med et meget spændende indhold. Flere gode beretninger og 

boganmeldelser. 

Husk at betale dit kontingent for 2016 ellers modtager du ikke ”Schweisshunden” 

6. DKK. 

a. Bestyrelsen deltager i et møde med DKK schweissudvalg den 11. august på Fjeldsted Skovkro, hvor der 

skal diskuteres registrering af prøveresultater og fremtidigt samarbejde. 

 



 

7. Medlemsundersøgelsen. 

a. Nyhedsmail system oprettes. Alle medlemmer opfodres til at holde kasseren ajour med mailadresser. 

Indkalder prøveleder og formidler til samling inden sommerferien, og orienterer om projektet. 

b. ”Schweisshunden” er foreningens største aktiv og bibeholdes selvfølgelig. 

c. Muligheden for tilbud og særrabatter til vores medlemmer undersøges. Især hvordan tilbuddet kun 

kommer vores medlemmer til gode. 

d. Information om sporlægning indarbejdes i sommerarrangementet 2016 og Nymindegab 2018. 

e. Foreningens vedtægter får et servicetjek ved et efterfølgende bestyrelsesmøde, hvorefter eventuelle 

ændringer vil blive fremført på næste generalforsamling. Hvis ændringer godkendes får de virkning fra 

1. januar 2018. 

 

8. Næste møde. 

Tirsdag den 5. juli kl 16.00 

9. Eventuelt. 

Intet 

 

 

 

Referent 

 

Rune Rübner-Petersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


