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Referat fra Hundeudvalgsmødet den 17.10.2018 
 
 
Mødet blive afholdt på skydebanen kl. 19.00. 
 
 
Tilstede: Michael – Diana – Bjarne – Madsen – Mogens – Christina – Jan – Char-
lotte og Helena 
 
Formanden beretter om fællesmøde, afholdt d. 16/10-18 kl 17 på skydebanen 
 
Der er købt 3 nye frysere. De gamle tømmes og de 2 ældste bliver smidt ud, den 
nyeste bliver sat til back- up. Christina snakker om at tage ud og begynde at sor-
tere fryserne søndag (21/10-18) 
Der bliver fundet ud af – hvordan vi får bortskaffe de gamle fugle der ligger i fry-
serne nu.   
 
15 gråænder er indkøbt til apportering træning. 10 kr stk. 
 
Der er annonceret omkring fordraget med Henrik Hove i januar. 
 
Torben er ved at søge nye tilladelser til startpistolerne. Charlotte forhører sig 
hos politiet om hvordan det skal gøres med hensyn til opbevaring, brug mm. 
 
Der er indkøbt springvand til søen, så søen kan blive iltet. Det bliver gjort så 
springvandet kan trækkes ind, når der er træning i søen. Skråningerne bliver 
sået til med forskellige blomster – til fordel for dyrelivet. 
 
Træning – vi slutter for i år. 
Vi skal have lagt en plan for hvordan skal træningen foregår fremadrettet.  Der 
mangler instruktører, men der arbejdes på det. 
 
Lektionsplaner, hvordan skal de bruges, udleveres?, formålet med en sådan. 
 
Christina ønsker årshjul – så vi kan få planlagt hele året allerede i Januar. 
 
Generalforsamling d. 17/1-2019, der skal vælges helt nyt hundeudvalg. De nu-
værende rest af hundeudvalg, samt de nye hjælpere – skal finde ud af hvad de-
res ambitioner er i forhold til evt. at fortsætte. 
Vi mødes d. 10/1-2019 kl 18. 
 
Markprøve, der er fundet dato, arealer samt prøveleder, så vi er godt på vej. 
Men der er stadig ting der skal på plads. 
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 Charlotte forslår at når det nye hundeudvalg bliver valgt, så ville det være bedst, 
hvis der meget hurtigt herefter bliver lavet et planlægningsmøde, både i henhold 
til årshjul, jægeren, hjemmeside mm. 
 
Hjemmesiden – hundeudvalget, bliver stadig opdateret og fornyet. 
 
Charlotte har fået en forespørgsel fra sætterne, om de kunne få lov til at få 8 
træningsdage på banen inden en prøve, samt 4 træningsdage i juni, 12 gange i 
alt. 
Hvis der ikke er andre udvalg der skal bruge faciliteterne, så er der ikke noget i 
vejen for det. 
 
Vi ønsker at holde os til vores onsdags træning. 


