Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde torsdag den 5. marts 2020 kl. 18.30 i
klubhuset
Tilstede: Anne, Astrid, Birgit, Hanne (referent), Ole, Rosa og Sidse
Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde d. 12. december 2019 v/Ole:
Der var enkelte kommentarer til referatet, som efterfølgende blev godkendt.
2. Konstituering af den nye Bestyrelse v/alle:
Formand: Ole Surland
Næstformand: Sidse Rørvig
Kasserer: Rosa Hansen
Sekretær: Hanne Winther Pedersen
Menigt medlem: Astrid Würtz Rasmussen
1. Suppleant: Anne Abildgaard
2. Suppleant: Birgit Johnsen
3. Økonomi – meget kort status v/Rosa:
Økonomien ser fornuftig ud.
4. Engangsbetaling via Klubmodul v/Ole
Vi har hvalpehold med engangsbetaling. Ole har erfaret, at Klubmodulet ikke kan håndtere
engangsbetalinger. Dvs. hvis man vil fortsætte på hold, bliver man afkrævet endnu et kontingent. Ole
har rettet henvendelse til administrator af Klubmodul og der arbejdes på sagen.
Punktet sættes på til næste møde.
5. Nyt fra udvalg
Lydighed v/Sidse
Sidse redegjorde for planlægningen af konkurrencen til april.
Der afholdes trænerkursus den 7. marts 2020
7-kamp afholdes den 3. april 2020
DGI v/Ole
Informationer tilgår Bestyrelsen.
Agility v/Birgit
Birgit har været til AG-møde som mest omhandlede Vilhelmsborg-stævnet. Ole har lånt nøglen til
bommen, så der kan hentes redskaber til stævnet. Der er pt. ca. 50 tilmeldte.
Aktivitetsudvalg v/Alle
Anne vil gerne stå for orienteringsløb til Sankt Hans under forudsætning af, at der bliver tilmelding.
Rally v/Astrid og Hanne
På grund af den mudrede træningsbane i Risskov, er træningen indtil videre forflyttet til Systematics’s
p-plads på Søren Frichs Vej. Det fungerer fint.
Der er i hvert fald ikke mudret
6. Hovedbestyrelse v/Ole
Landsmøde 2020
Der er ikke de store ting på Landsmødet, så Ole tror, det bliver et stille og roligt møde.
Ole har sendt link til Bestyrelsen med dagsordenen.

7. Byggeudvalg v/Ole
Pavillon er bestilt. Oprydning er begyndt og der er sat en container op til vores redskaber. Nøglen
hænger i nøgleskabet.
Ole opererer med datoer for nedrivning af Lydighedsskuret den 15. marts 2020. Vi besluttede, at det
skal være den 15. marts 2020 kl. 09.00. Ole sender mail til alle medlemmer. Etape 2 “direktionsvognen”
nedrives den 16. april 2020 kl. 18.00.
8. Kreds v/Ole
Intet nyt.
9. Eventuelt v/Alle
- Dato for Bestyrelsesmøder i 2020
Torsdag den 25. juni 2020 kl. 18.30, onsdag den 16. september 2020 kl. 18.30, torsdag den 10.
december 2020 kl. 18.00 hos Ole.
-

Vi har solgt vores partytelt.

Trine Sørensen fra AG er kommet med et forslag om at lave loppemarked (efter den 12. april 2020), hvor
overskuddet vil gå til at afholde kursus i Hoopers hundetræning.
Ole kunne også tænke sig at prøve Nose Work.
Rosa har problemer med at få handlet til Vilhelmsborg. Hun mangler en større bil. Vi afventer, om der er
nogle der melder sig til at levere en bil. Opslag er lavet på diverse FB-sider.
Anne er blevet Næstformand i Ordensudvalget.
Der var ikke mere at behandle på dette møde.

