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Bestyrelsesmøde 

 
Tid. Fredag d. 8.1.21 kl. 19.00 
 
Online via Teams 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet blev godkendt, men ikke underskrevet, da mødet var online. 
 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 
 

3. Meddelelser fra formanden 
Flemming Fuglede har ringet en del gange ang. at der i år er 3 hovedprøver 
samtidig. Problematikken er, at det er svært at skaffe dommere til så mange 
prøver.   
 
SJD 
Der har været møde i SJD. Økonomien er meget stabil og der er sparet en del 
penge i forhold til at meget er aflyst i forhold til Corona. 
 
Der har været drøftelser i SJD, om DM skulle splittes i 2 prøver, en kontinental 
og en engelsk. Det for at sikrer gode terræner til alle. Der har også været 
drøftet om man skulle kunne skrive kontrakt med terræner 
 
Famillieweekend 2021 
Jan Andreasen vil gerne stå for famillieweekend i 2021. I forhold til udstilling 
er han gået i samarbejde med Line Clausen, om at ansøge om udstillingen ved 
DKK, samt at skaffe dommer. 
 
 

4. Meddelelser fra kasseren 
Økonomien er god og viser et overskud. Medlemstallet er stabilt i 2020.  
Det er vi tilfredse med. 
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Klubben har en forholdsvis stor egenkapital. Vi vil i bestyrelsen drøfte, 
hvordan den store egenkapital skal håndteres. Vi vil dog have et normalt år 
uden Corona, før vi tager stilling til det. 
 

5. Hovedprøven 2021 
Anders Varming gennemgik programmet for Hovedprøven 2021, som har 
standkvarter ved Vissenbjerg Storkro. 
Vi afventer Coronarestriktioner i forhold til hold og antal. 
 
Lotteri: Vi dropper lotteriet i 2021, grundet corona restriktionerne 
 
Generalforsamling: 
Ordstyrer: Harris Jensen 
 
Æresmedlemmer skal have et brev, hvor vi aflyser festmiddagen, grundet 
Corona situationen og forsamlingsforbuddet. 
 
 

6. Drøftelse af ESK familieweekend 2021 
Jan Andreasen vil gerne stå for famillieweekend i 2021. I forhold til udstilling er 
han gået i samarbejde med Line Clausen. 
 
Det bliver en familie weekend i stil med tidligere år. Line finder dommer til 
udstillingen. 
 

Mere info om arrangementet følger 
 

7. Kommende aktiviteter 
Vi overvejer om, der skal være en udstilling i forbindelse med badedag på Sjælland. 
 
Der er træning på Kongenshus hede. Vi håber på at det er muligt i forhold til Corona 
 
Vintertræning på Fyn afventer også om restriktionerne bliver lempet. 
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8. Næste møde 
Vi afholder et møde via Teams 14 dage før Hovedprøven. 
Næste fysiske møde er i forbindelse med Hovedprøven 2021 
 

9. Evt. 
Mobile pay box 
KA har undersøgt, om det er muligt med en mobile pay løsning til klubben. Det er 
det umiddelbart ikke, da man skal have et CVR nr. 
I stedet er der en løsning, der hedder Mobile pay box, som vi vil prøve af til næste 
store arrangement. 
 
Derbymøde 
Svend Aage har være til møde i derbyudvalget. Der bliver taget højde for 
coronarestriktionerne og planen er at vi på det tidspunkt kan være 10 personer 
samlet. Ny dato er også fastlagt, hvis der stadigvæk er restriktioner. 
 
Der er nye bestyrelsesmedlemmer i Derbyudvalget, så bestyrelsen har konstitueret 
sig. 
 
Annoncer 
Peer henstillede til, at hvalpeannoncer først blev lagt op på hjemmesiden, når 
betalingen var gået ind på klubbens konto. 
 
Line er ved at opgøre point til pointpokalerne for 2020 
 
 
Allan Nissen   Anders Varming  Peer Vinding Clausen 

 
 
 
 

Kenneth Asmussen Klaus Olesen   Line Hebsgaard Clausen 
 
 
 
 
Sv. Aage Vad  
 


