Referat fra bestyrelsesmøde 20. juli 2021
Deltagere ved mødet:
Karin Nielsen, Benny Simonsen, Henrik Koziara, Morten Dahlkvist, John Dahlkvist, og Tina Hessellund (ref.)
Afbud: John Mogensen

22 juli 2021

Orientering fra formand Karin Nielsen
orienterende fra kredsen om at der afholdes generalforsamling den 4/8, hvor man starter med fælles
spisning. Man skal finde en ny kasserer samt en næstformand.
Orientering fra kassereren, Henrik Koziara
I forbindelse med tilskud der tidligere er søgt, har man været nødsaget til at sende 6.200 tilbage til
kommunen. Man kan søge tilskud til renovering ikke til nyetablering og der åbner en pulje op igen til
oktober.
Klubben betaler i forbindelse med DM, de fra klubben der er udtaget, et startgebyr samt 1.000 kr. som
hjælp til overnatning, kost m.m.
Træningsudvalget, John Mogensen, Boris Nielsen & John Dahlkvist
- Morten Dahlkvist træder til som instruktør om lørdagen.
- Boris Nielsen og Karin Nielsen starter op i det nye år på instruktøruddannelsen.
- Man vil starte et Rally hold op om tirsdagen. Der vil i forbindelse med dette, blive holdt en info
aften, hvor man kan melde sig til Rally holdet.
- Instruktør er Louise som også er Rally dommer i kredsen.
- Man vil også gerne have Nosework, og vil i den forbindelse tale med Mogens som i dag har
familiehundeholdet og som tidligere har talt om at han godt kunne tænke sig at være træner for
det.
- Benny hjælper ”selvtræner holdet” 1 - 2 gange om måneden. Der trænes x2 om ugen.
Konkurrenceudvalget
C/B dag 15 august hvor der er tilmeldt 15 c hunde og 15 B hunde. Sporarealerne bliver på Bredeløkkes
marker. Jonna Andersen skal stå figurant for B hundene og Eva Koziara for C hundene.
Efterårslokal i lydighed er sat til den 31/10-21
Konkurrencer i 2022
- Agility afholder lands konkurrence den 30/4 eller 7/5
- Lydighed C – B den 3. april
- Lydighed forårslokal 14 april
- Lydighed C – A den 14. august
- Efterårslokal

Klubhuset
Der indkøbes tre nye borde/bænke sæt med ryglæn
Søger kommunen om lov til ændring af klubhuset samt tilladelse til at lave AG skuret større.

..

Indkøbes nye landmåler pinde samt flag til spor, gerne i neonfarver.
- Der er forsat gang i at få en pris på et aluminiums springbræt m/gummibelægning.
- Der skal ses på varmtvandsbeholderen.
- Der skal findes en rengøringshjælper til at gøre rent i klubhuset hver 14 dag.

Kommende bestyrelsesmøde afholdes i klubhuset den
18 september 2021 kl. 07:00
13. november 2021 kl. 07:00

..

