Referat fra bestyrelsesmøde 26. maj 2020
Deltagere ved mødet:
Karin Nielsen, Benny Simonsen, Henrik Koziara, Kenneth Simonsen, Boris Nielsen, John Mogensen og Tina
Hessellund

..

•

orientering fra formand Karin Nielsen
- Der er nu åbnet op igen med restriktioner, som gør at man igen kan gå til træning. Man skal
dog huske at man ikke må samles mere end 10 personer. Man kan anvende klubhuset til
kaffe brygning og toiletbesøg.
- DM er aflyst
- Nogen klubber har ”drive in” konkurrencer
- Deltager i kreds bestyrelsesmøde den 10. juni 2020

•

Klubmodul
- Der er desværre flere medlemmer, som endnu ikke er oprettet i klubmodulet. Der var
meget debat om hvordan man kan få medlemmerne til at oprette sig. Man kan oprette sig
via dette link: https://dchstevns.klub-modul.dk/
Får man undervejs problemer kan man altid kontakte en i bestyrelsen og få hjælp. En model
man talte om, var at instruktører afsluttede deres træning på pladsen, så ville en fra
bestyrelsen være til stede og oprette dem, eller om man selv skulle oprette dem, og så
måtte man selv ændre password senere. Der vil komme nærmere information ud om dette.
- Man er enig om at man i fremtiden kun skal have 1 hjemmeside, som bliver den der ligger i
forbindelse med klubmodulet. Man talte om at spørge Sv.Aage Christensen, som i dag
vedligeholder den gamle side, om han ville have lyst til at arbejde med den nye.
- Der skal findes tovholder til Event/kalenderen.

•

Orientering fra kasserer, Henrik Koziara.
- Klubmodulet giver store udfordringer, dels fordi ikke alle medlemmer er oprettet, så man
arbejder på at få de ca. 30 personer ind i systemet snarest som mangler, så bogholderidelen
kan komme ordentlig i gang. De der er tilmeldt C/A konkurrencen som blev aflyst, har fået
deres penge tilbage. Man har endnu ikke tilbagebetalt de der var tilmeldt forårspokalen.

•

Træningsudvalg, Benny Simonsen – John Mogensen & Anne-Mette Simonsen
- Kort orientering omkring holdene, der er godt fyldt op, hvilket betyder at der mangler
trænere. Flere som har fået træner uddannelsen er rejst fra klubben, derfor går man med en
trænerdrøm er det blot at tage fat i træner udvalget. Man vil prøve at kontakte tidligere
aktive trænere, for at høre om der var mulighed for de have lyst til at tage hold til efteråret.
Det er lidt tyndt med sporarealer, og derfor gøres der en ekstra indsats for at få arealer. Boris
Nielsen og John Mogensen vil arbejde på dette. Bestyrelsen er enig om at alle der

tilmeldes et hold må betale for at have pladsen, betaler man ikke gives pladsen til en anden –
dette gælder også hvis man ikke melder afbud til træning og dette er sket 3 gange.
•

Konkurrenceudvalg, Jens Pedersen, Karin Nielsen
- Karsten Jensen har trukket sig for udvalget. Der skulle have været afholdt landsdækkende
Agility konkurrence til juni, men denne er desværre også aflyst. Man vil så små gå i gang
med at se på konkurrenceplan for 2021

•

Initiativudvalg, Tina Hessellund
- Der er indkøbt handsker og håndsprit.
- Lisbeth Pedersen vil stadig være det kendte ansigt i køkkenet ved klubbens arrangementer.

•

Facebook
- Aligity Stevns en privat gruppe for dem der går til Agility i DCH Stevns, en gruppe hvor man
deler træningsoplevelser mv. Gruppen vil gerne ligger sammen med DCH Stevns, og da det
jo er en del af samme. Man ser ingen grund til hvorfor de ikke skulle være det og at de
stadig kan have deres private lukkede gruppe for dem der går til Agility.

•

Klubhus
- Der er bestilt en ny balancebom til Agility, som leveres i uge 26. Man vil efter 8 juni se om
der skal være en arbejdsdag i klubben. Huslejekontrakten skal fornyes, og man er enig om
at man ikke påbegynder ændring i klubhuset førend den er fornyet. Nye
skraldespande/sortering, blev man enig om at fjerne de to så kun rest/ madaffald står
fremme. Der var en smule bekymring om folk ville kunne finde ud af at smide hunde høm
høm poser korrekt eller man skulle se efter en anordning som kunne sættes ned i
madaffald, som man skulle klappe til siden for at smide deri. Kenneth Simonsen ser
nærmere ind på det.

•

Evt.
-

..

Man vil undersøge prisen på aluminiums springbræt m/gummibelægning, hvis disse
indkøbes, må de sættes ind i aflåst rum efter hver træning.

