Referat fra ”Hundens dag” udvalgsmøde den 21. september 2018
Deltagere: Mia og Louise
1) Opsamling på arrangementet der løb af stablen den 8. september.
a. Stor opbakning fra trænere og HF’ere på dagen, desværre var vejret ikke helt med
os, så besøgstallet var ikke imponerende.
b. Salget fra pølsevognen er endnu ikke blevet opgjort, men der er solgt omkring 100
pølser (og intet kage). Resterne herfra vil blive serveret til natmad ved
medlemsfesten.
c. Der var mange afbud fra udstillere også nogen der meldte fra i sidste øjeblik (læs på
dagen). Skal der måske indføres ”bøde” ved sen framelding?
d. At vi intet lydanlæg havde gjorde, at folk snakkede sammen på sidelinjen om hvad
der foregik på banen. På tværs af egne HF’ere, trænere og besøgende, så det var
fedt at opleve.
e. Louise sender mail ud til udstillerne og takker for deltagelse for dette års
arrangement.
2) Det gik ikke så godt!
a. Det har desværre været lidt trægt at få tilbagemeldinger både fra nogle udstillere,
men også nogle trænere ☹ Sidstnævnte er både før og efter arrangementet. Vi er
dog glade for de tilbagemeldinger vi har fået.
3) Skal vi have Hundens dag igen næste år? Mia har fået arbejde og flytter (sandsynligvis) til
Hillerød, Louise er på barsel.
a. Skal vi prøve at lægge det i første weekend i juni? Det er inden folk går på
sommerferie og på dette tidspunkt er langt de fleste konfirmationer overstået og
ingen studenterfester er begyndt endnu.
b. Skal det måske foregå på torvet i Ringe i stedet for (men i mindre målestok)? Så får
vi i hvert fald nogle publikummer. Det får folk bare ikke set vores klubhus og plads
af. Og kan vi tillade os at sælge kaffe til dem der kigger?
c. Vi foreslår at i det tilfælde at vi skal prøve med Hundens dag en gang til skal der
være mindst en mere. To er for lidt hvis arrangementet skal være ligeså stort som
de to vi har afholdt.

4) Open by Night
a. I år havde vi sneget os med til Open by Night og stod foran Lady og Vagabonden og

delte invitationer til Hundens dag ud. Både Mia og Hanne havde mange gode
snakke med de forbipasserende. Så det skulle vi måske prøve igen en anden gang.

