REFERAT AF BESTYRELSESMØDE SØNDAG DEN 15. APRIL 2018

Deltagere:
Vibeke, Tanja, Belinda, Tomas og Jytte
1. Godkendelse af tidligere referat
Godkendt
2. Opfølgning på udstilling
Vi har haft overvejelser omkring afholdelse af udstilling i år, men vi har besluttet at takke nej.
3. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen og klubben
Listen med arbejdsopgaver er opdateret med den nye bestyrelse.
Derudover skal der laves følgende:
Diplomer til afslutning (Vibeke). I den forbindelse vil Vibeke købe en lamineringsmaskine.
4. Regelsæt for klubben medlemmer ift. udlejning af materialer, bane m.m.
Udlån af hvalpegård – depositum kr. 500,00 + kr. 100,00 pr. måned
Udlån af små skjul – depositum kr. 500,00 + kr. 25,00 pr. dag
Udlån af store skjul - depositum kr. 500,00 + kr. 25,00 pr. dag
Udlån af spring - depositum kr. 500,00 + kr. 25,00 pr. dag
Udlån af højttaler - depositum kr. 500,00 + kr. 25,00 pr. dag
Ved ønske om udlån, kontaktes kassereren i klubben via mail. Det er kun medlemmer af klubben,
som kan låne ovenstående.
De to hundebure, der står i klubben, skal blive i klubben.
5. Borde/bænkesæt, parkeringsplads og baner
Belinda tager fat i kommunen nedenstående:
- kan vi få min. 3 bænke.
- rende i klubben dækkes til.
- hegnet på hvalpebanen
6. Opfølgning på møde med Brugshundeklubben
Vi ønsker møde med Brugshunde vedr. fælles arbejdsdag og fremtidigt samarbejde.
Vibeke skriver til bestyrelsen
7. Medlemsmøde
Afholdes søndag den 27. maj kl. 10.00. Der kommer opslag på FB med tilmelding.
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8. Planer for klubben i 2018
Arbejdsdag – dato kommer senere (gulv i udestuen, nye brædder til spring, materiale liste,
rengøring, taget skal lappes, hegn på hvalpebanen).
Sommerfest – dato kommer
Fællestræning – søndag den 10. juni kl. 10.00 (Tanja, Vibeke, Jytte & Belinda)
9. Foderexpressen
Vibeke kører forbi og taler med dem vedr. rabat.
10. Østrand
Jytte har talt med dem vedr. rabat og vi skal skrive en ansøgning, for at få rabat. Vibeke skriver til
dem.
11. Nye hold
Der starter hvalpehold op om ca. 3 uger – 13. maj, som vil være over 8 gange.
Dato for hold efter sommerferien kommer senere.
I løbet af sommeren, arrangeres diverse tiltag til diverse øvelse, hvor man kan melde sig på fra gang
til gang. Det kan være apport, kontakt ml. hund og fører, samarbejdsøvelse m.m. Derudover en tur
til svømmehallen Fun for Dog i Ringsted. Disse aktiviteter vil blive slået op på FB, hvor der også vil
være tilmelding.
12. Generalforsamling i hovedklubben
Tanja og Vibeke tager derover.
13. Evt.
FB siden opdateres af Jackie mht. arrangementer, oplæg, billeder m.m.
Rotte og musefælder – Jytte ringer til Rottefængerne
Resultater i løbet af året til generalforsamling. Belinda samler løbende resultater ind og kommer på
generalforsamlingen som et punkt.
Pensionister vil fra næste sæson få ½ pris på medlemskab/træning.
14. Næste bestyrelsesmøde er søndag den 20. maj kl. 12.00.

