Referat af møde d 112-06-2013, hos Anita Korte.

Tilstede: Britta Nielsen, Vibeke Jakobsen, Michael Jeppesen, Lisa Voss, Gorm Jensen,
Kim Wivel og Anita Korte.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Holdafslutning/sommerfest holdes lørdag d 29-06. Instruktørerne skal have
tilmeldinger fra holdene senest d 20-06. Vi griller og laver noget hygge/sjov
med hundene. Britta sørger for indkøb. Wivel sørger for bane opsætning.
3. Opstart af hold; hvilke, hvornår og hvem.
Hvalpehold med instruktør Vibeke Jakobsen og instruktør assistent Lisa Voss.
Fp hold med instruktør Kim Wivel. Målet er at afslutte med en færdselsprøve.
Let øvede/øvede med instruktør Kim Wivel.
B prøve hold med instruktørerne Michael Jeppesen og Anita Korte. Målet er at
afslutte med en b prøve.
4. Evaluering af udstillingen og DM.
Drejebog til udstilling ønskes, da en del af os ikke ved hvordan tingene foregår
på en udstilling. Så bliver det nemmere for alle at give en hånd med. Junior og
Gorm laver den. Anita hjælper med at skrive, hvis der er brug for det.
Økonomien er endnu ikke opgjort for arrangementerne.
5. Projekter i 2013/2014.
Arbejdsweekend d 6+7 juli. Klubhus males færdigt, banen rykkes, diverse
oprydning i og omkring klubhuset. Kim Wivel indkøber en buskrydder til alle
kanter, da kommunen aldrig ordner det.
Desuden forslag til kurser:
- Sporkursus
- Lydighed
- Gruppe c kursus
- Ringtræning
- Svømmedag
- Foredrag om hundes velvære
6. Mail fra Brugshundeklubben – svar.
Britta har kontakt til dem.

7. Evt.
Schæferhundeklubbens VM hold afholder kursus for alle interesserede.
Opslag kommer i klubben. Pengene for dette kursus går til VM holdet når de
skal til USA.
Der afholdes prøver i klubben søndag d 30-6. Opslag kommer på
hovedklubbens hjemmeside.
Indskrivning d 18-08. Juleafslutning d 30-11.
Vi ønsker der skal være mulighed for at købe noget klubtøj. Anita kontakter
S.K.Broderi (Anita´s søster).
Dressur halsbånd på mere end 8 mm fra toppen af tappen, til bunden af
efterfølgende led, er ulovlige.
8. Næste møde afholdes onsdag d 4-9 kl 18.00 hos Anita

