Bestyrelsesmøde 26-3-18
Referat
Til stede: Flemming, Inger-Lis, Anita, Rie, Anne-Mette, Jørgen
•

Indlæg fra Allan Hall med hans betragtninger ang. div. problemer, med sammenholdet
i klubben og konkurrenceprogram for lydighed.
- Skal der ændres i programmet skal der komme et pres fra hundeførerne. Vores
opfordring er at man skriver et forslag til disse ændringer og får opbakning fra
hundefører fra andre klubber via sociale medier, således at de ansvarlige udvalg er
nødt til at reagerer.

•

Nyt fra Formanden
- Kredsgeneral forsamling – fornuftig økonomi, så ingen kontingent stigning. Ingen
kandidater til formandsposten. Der er afholdt ekstraordinært generalforsamling
uden nogen løsning. Indkaldt til ny generalforsamling 16-4.
- Landsmødet – fornuftig økonomi, så ingen kontingent stigning. Fredeligt møde
med valg af ny landskasserer og næstformand.

•

Igangværende sager
- Sponsorfolder - gennemgået og tilrettet
- Kursusaktivitet – oplæg fra Lise om kursus tilbud som vi udbyder. Godkendt at hun
arbejder videre med sagen.
- Medlemmer udefra – det er vores holdning at nye medlemmer skal have mulighed
for at engagere sig i træningen og/eller tage medansvar i vores klub både socialt og
som frivillig. Vi optager derfor ikke personer som ikke har mulighed for dette.
- Ferieaktivitet for skolebørn uge 32 – Gitte Madsen er tovholder på dette.
- Udvendigt lys – dette skyldes et defekt kabel i jorden. Nu skulle der være en løsning
på vej.
- Dræning af areal – Anita F. har en aftale med en repræsentant fra kommunen om
syn af arealet.

•

Nye sager
- Oktoberkurset – dette afholdes af Kreds 2. Indtil nu har det kun været for trænere
og træneraspiranter. Vi er ikke vidende om at der ændres på dette.
- Billeder – der mangler billeder på en del personer til tavlen. Rie tager kontakt til
fotografen (Majbritt H.)
- Servering på torvet til VM i ishockey – der er mange tilmeldte som vil give en hånd
med. Tak til Gitte for arbejdet

- Input fra sekretæren (Lise) – referat fra bestyrelsesmøder er et beslutningsreferat.
- DM forberedelser – der er møde den 6-4 for konkurrenceledelsen. 1st. formøde
med Landsudvalgene den 21-4.
•

Nyt fra udvalgene.
- Træningslederudvalget – trænere tager navneforandring til instruktører. Afholdt
trænermøde 19-3.
- Agilityudvalg – godt stævne den 10-11/3. AG udvalget ønsker et møde med
bestyrelsen. Rie og Flemming aftaler dette med dem.
- Rallyudvalg – godt stævne den 24-2. Klikkerkursus for hundefører den 29-4
- Lydighedsudvalg – afholdt venskabsstævne 24-3. Afviklet kursus i rundering. Næste
kursus er i spor den 14-4
- Aktivitetsudvalget – møde i udvalget den 3-4
- Bankoudvalg – intet nyt
- Materiale – i klubhuset kan man benytte garderoben til overtøj
- Kantinen – der bliver om rokeret på personalet, fordi der er brug for bemanding i
kantinen om mandagen fra maj. Vi har desværre kun 3 personer til at passe
kantinen, så der kan ikke være personale alle 4 dage.
- Er der én eller flere som har lyst til at stå en aften i kantinen (man kan være flere
om at dele) så henvend jer meget gerne til Anita Fyrstman, eller én fra bestyrelsen.
- Bemanding i kantinen ved kurser og møder: ved interne møder og kurser kan
kantinen spørges om hjælp. Den kantineansvarlige melder hurtigst muligt tilbage
om de kan hjælpe med personale, ellers må man selv sørge for bemanding.
Kantine personalet er frivillige som alle andre og står ikke bare til disposition. Hvis
udvalgene ikke selv magter arrangementet, er det vigtigt, at man afklare dette med
kantinen inden man fastsætter en dato og sender information ud.

•

Evt.
- Bookning af lokaler til eksterne møde og kurser f.eks. kreds 2 og div. landsudvalg
aftales med formanden.

•

Næste møde
- Næste møde 7-5

Referent: Flemming

