REFERAT AF BESTYRELSESMØDE FREDAG DEN 9. JUNI 2017

Tilstede er Vibeke, Rene, Kim, Tanja, Lisa og Belinda.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Ja
2. Økonomi
Kontantbeholdning kr. 24.957,90
Bankbeholdning kr. 2.772,18
3. Selvtræning/gæstetræning
Da vi stadig oplever at have folk på banen, som ikke betaler, vil vi endnu engang gøre opmærksom
på følgende:
Har du en gæst med, er det dit ansvar, at gæsten bliver informeret om vores regler og betaling for
træning. Der skal betales gæstetræning via MobilePay, inden start af træning. Kontrol af betaling vil
forekomme. Træner man mere end fem gange på en sæson (½ år ad gangen), skal der betales
selvtræning. Overholdes ovenstående ikke, kan bortvisning ske.
4. Nye priser ved indskrivning i august 2017
4.1
4.2

Er du medlem af RKD og RK5, skal du betale kr. 400,00 for holdtræning og kr. 450,00 for
selvtræning.
Er du ikke medlem er RKD eller er du medlem af RKD, men ikke af RK5, skal du betale kr.
900,00 for holdtræning og kr. 600,00 for selvtræning.
Ovennævnte priser er pr. sæson (½ år). Nr. 2 i husstanden med hund er til halv pris.

5. Kommende indskrivning
Vi har indskrivning søndag den 20. august 2017 kl. 10.00 – 12.00.
Hvis du ikke kan møde op på dagen, skal tilmelding og betaling for al træning være kassereren i
hænde senest den 20. august 2017. Såfremt træningsgebyr ikke er indbetalt til tiden, lukkes evt.
brik.
6. Kommende medlemsmøde
Vi har medlemsmøde søndag den 1. oktober 2017 kl. 10.00 – 12.00. Holdtræning er bagefter. Vi
griller, hvis vejret er godt.
7. Nye hold
Vibeke opretter et færdselshold henover sommeren, hvor slutmålet er en FP.
8. Tilskud fra RKD
Kim følger op på, om vi har fået alt fra RKD efter vores udstilling.
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9. Tilskud fra kommunen
Belinda søger kommunen om tilskud til banelys, alarm og VVS.
10. Udstilling i kredsen
Vi er blevet spurgt, om vi ønsker af afholde en udstilling i efteråret. Flertallet stemte nej.
11. Adfærdskursus med Henrik Neumann
Generelt gode tilbagemeldinger. Vi vil høre på holdene, om der er ønske om opfølgning og mere
praktik.
12. Hundens dag
Vi talt om at afholde Hundens Dag i klubben, hvor der vil være mulighed for alle slags hunde at
komme ned i kredsen og høre om alt lige fra lydighed, tricks, rally, massage m.m. Dette ligger stadig
i støbeskeen.

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 18. august 2017 kl. 16.00.

