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Deltagere: Ane-Marie Simmelkjær, Inger-Lis Pedersen, Anne-Mette Z Poulsen, 

Trine Balleby, Anette Becker, Anita Johansen,  Afbud: Brian Jensen 

 

 

1. Nyt fra formanden: 

o Status på corona opstart i klubben. Gået fint og dejligt af komme i gang igen. 

o Oplysninger til Vestjyskbank. Vi afventer. 

 

2. Igangværende sager: 

o Varme - Alarm og Nøglebrik - Ny ansvarlig 

 Inger-Lis overtager snarest. 

o Hvalpekoordination - Anita Stopper feb. 2021 

 Opgavebeskrivelse 

 Der skal findes en permanent person til at varetage. 

 Administrativt i Klubmodul - Anita fortsætter med det som superbruger. 

 Telefonlisten - Rie - (Anita vil afløser, når Rie er forhindret pga. ferie) 

 Trænerne skal orienteres om, at det er Rie der pt. skal kontakte. 

 Finde trænere til majhold - Rie- Anne-Mette - Anette. 

o Halbund 

 Halbund laves 9-10/4 af Trine Jens, Brian, Inger-Lis. 

o Affaldssortering - håndtering - 

 Vi afventer evt. besked og beholdere fra kommunen. 

o Kassen på bane 1 -  

 Brian skulle købe en?? 

 Kassen fra Rally evt. erstatte en af de gamle uden lås ude i arealet. 

o Lys på de nederste baner -  

 Udskydes til efterår. 

o Fælles retningslinjer for hvalpe/begynderhold 

 Udskydes til næste møde jvf. tidligere uddelt dokument om bestyrelsens over-

ordnede hensigt med Begynderhold. 

o Trænerskuffer og billeder (Rie og Anne Mette) 

 Opgaven ikke løst endnu 

o Nøgle-/briklisten gennemgås (Rie og Inger-Lis) 

 Opgaven er påbegyndt 

o Generalforsamling 2021 

 Afventer 

o Vedtægtsændringer til generalforsamlingen 2021 

  Et Træning-koordineringsmøde (se beskrivelse) erstatter uden beskrivelse i 

vedtægter TRL udvalg, som foreslås nedlagt. TRL kører indtil videre med 0 

medl, da valgperiode er udløbet ved slutning af marts og der er ikke valgt nye 

pga. aflyst Trænermøde. 

 Hoopers ligger fortsat under Ag. udvalget, indtil vi ved hvad DcH Danmark be-

stemmer sig til. 
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o Udvidelse af P-Plads 

 Færdig - Afsluttet 

o Sponsorer, som ikke har reageret (Anette) 

 Afsluttet 

o Skilte i hallen (Rie og Brian) 

 Der er rigtig mange skilte der skal ned i hallen 

 Sponsorskilt til klubhusgavlen - næste møde 

 

3. Økonomi 

 234 medlemmer. - Økonomi okay 

 

4. Udvalgene: 

 

1) TRL  

2) Agilityudvalget 

a) Konkurrencer afventer - Mettes Frederiksens udmelding vedr. 23/4. 

b) Retningsliner for agility træning bliver lavet af udvalg. 

3) Rallyudvalget 

a) Ann stopper i udvalget 

4) Lydighedsudvalget 

a) konkurrence aflyst 

b) Trænermøde udenfor når vi må for forsamling. 

5) Noseworkudvalget 

a) E-Noseworkhold - der oprettes et hold i Klubmodul til de 4 selvtrænere. 

6) Aktivitetsudvalget 

7) Bankoudvalget 

8) Materialeudvalget 

9) Kantineudvalget 

 

5. Eventuelt - bordet rundt 

 Kursustilskud - Inger-Lis - næste møde 

 

6. Ny mødedato: 

 Møde med alle hængepartier søndag d. 11/4 2021 kl. 9,00 - 12,00 

 

 

 

 


