Bestyrelsesmøde 7-5-18
Referat
Til stede: Flemming, Inger-Lis, Anita, Rie, Anne-Mette, Jørgen
•

Nyt fra Formanden
- Kredsgeneral forsamling – ekstraordinært x2 afholdt, Gitte Christensen DcH
Grindsted/Billund valgt som ny kredsformand. Der skal vælges ny næstformand på
næste kredsrådsmøde, dette indledes med en ekstraordinært generalforsamling.
- En reminder til alle trænere og hundefører om at være opmærksom på, at man
ikke går tværs over de arealer hvor der er træning i gang. Det er meget
forstyrrende. Dette er især et problem på pladsen foran hallen.

•

Igangværende sager
- Brønddæksel på P-plads – Anita rykker Herning vand ang nedgravning af denne,
- Dræning af areal – ansøgning sendes til kommunen
- Servering på torvet – Gitte Madsen har fået samlet en stor flok til at servere i teltet
til VM ishockey. Dette indbringer klubben en god sum penge. Godt arbejde
- DM forberedelser – afholdt formøde med Landudvalgene den 21/4. Arealer og
øvrigt setup omkring arrangementet blev godkendt. Vi arbejder videre.
- Elkabel ved hallen – graves ned, samtidig med at der skiftes HPFI relæer i el tavlen

•

Økonomi
- 294 medlemmer pt.

•

Nyt fra udvalgene.
- Træningslederudvalget – gave til afgående trænere, udvalget laver retningslinjer
- Agilityudvalg – klargøring til stævne den 9-10/6
- Rallyudvalg – afholdt klikker kursus for hundefører den 29-4
- Lydighedsudvalg – Jonna Bøgelund og Lisa Brink er startet som dommeraspiranter
- Aktivitetsudvalget – aktivitetsdag den 3 juni
- Bankoudvalg – et spil med overskud
- Materiale – intet nyt
- Kantinen – det er fortsat ikke muligt med bemanding i kantinen om mandagen
- 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.
- Dette gælder også hvis man har lyst til at hjælpe i kantinen ved stævner og andre
arrangementer.

•

Evt.
- Ingerlis udarbejde et kort over skraldespande på pladsen som skal tømmes,

•

Næste møde
- Næste møde 22-6

Referent: Flemming

