Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde torsdag den 25. juni 2020 kl. 18.30 i
Klubhuset
Tilstede: Anne, Astrid, Birgit, Hanne (referent), Ole, Rosa og Sidse
Dagsorden:
1.
Referat fra sidste møde den 5. marts 2020 v/Ole:
Referatet blev godkendt med enkelte kommentarer.
2.

Økonomi - meget kort status v/Rosa:
Økonomien ser fornuftig ud – trods vore mange udgifter i forbindelse med Klubhuset.
Ifølge Ole er vi pt. 165 medlemmer.
Klubmodul v/Ole:
Klubmodulet virker godt. Men der er dog mindre udfordringer.
Ole opdaterer Astrid til Bestyrelsesmedlem.

3.

Nyt fra udvalg
Lydighed v/Sidse:
Der har været meget stille grundet Coronaen.
Vi er kun et hvalpehold bagud grundet Corona. Der starter 14 hvalpe op i august.
Vi mangler plads på holdene - især Unghundehold.
Der forventes at blive afholdt Trænermøde i september.
Klubmesterskab vil blive afholdt lørdag den 12. september 2020 med morgenmad kl. 08.00 og
start kl. 09.00.
Der må gerne bestilles en Rally- og/eller Agilityopvisning på Lydighedsholdene. Sidse tager
det op på Trænermødet.
DGI v/Ole:
Informationer tilgår Bestyrelsen.
Vi afventer en ny beslutning om et tilskud fra DIF og DGI´s Corona-hjælpefond.

Agility v/Birgit:
Vilhelmsborg-Konkurrencen bliver afholdt d. 10. og 11. april 2021.
Der er ventetid hos Agility.
Agility har også udfordringer i forhold til manglende instruktører.
Der er også udfordringer i Klubmodul mht. tilmelding til uddannelse.
Aktivitetsudvalg v/Alle:
Brian er gået i tænkeboks mht. til afholdelse af en ølsmagnings-aften.
Rally v/Astrid og Hanne:
Rally planlægger og forventer at afholde konkurrence d. 22 august 2020. Foreløbig er der 15
tilmeldte til konkurrencen.

Der er mangel på instruktører.
Der er muligvis 2 personer, der overvejer at starte på Instruktøruddannelsen.
Ole melder ud, så snart han har datoer på opstart af uddannelsen.
Ole har bestilt en Rally-opvisning efter sommerferien på holdet mandag aften kl.17.30-18.30.
4.

Hovedbestyrelse v/Ole
Landsmøde 2020 afholdes søndag den 30. august 2020.
Ellers har der været stille også grundet Corona.

5.

Byggeri v/Ole:
Ole er ved at undersøge om vi skal have gitter eller vandfaste plader for døre og vinduer.
Vi besluttede at vi skal have gitter for vinduerne.
Vi skal have omkodet låsene. Sidse har undersøgt prisen på et elektronisk låsesystem..
Ole og Sidse arbejder videre med sagen under hensyntagen til Klubbens økonomi.
Vi skal selv stå for maling. Det gamle hus skal males i år.
Arbejdsdag er aftalt søndag den 16. august 2020. Når Ole har overstået sin ferie, vil han lave
et malerhjørne, så folk kan komme og male, når de har lyst.
Forsikring
Vi er dækket af forsikring efter ombygning.
Redskabsskur
Ole har fået 6 stk. redskabsskure á 1,20 x 1 m fra Box-it.
Vi skal tænke på, at vi skal have flere møbler.
Sidste: Ole har skaffet en del inventar fra den gamle Journalisthøjskole.

Vi diskuterede indretning af det gamle klubhus og den nye pavillion.
6.

Kreds v/Ole:
Intet nyt.

7.

Eventuelt v/Alle:
Astrid forespurgte om Hoopers. Ole sagde, at vi tager det op efter ferien. Vi skal nok være
fremme i skoen, da det er en hundetræning, der vinder meget frem.

Der var ikke mere at behandle på dette møde.

God Sommer
Hanne

