Referat af medlemsmødet den 5. maj 2019
Bestyrelsen spurgte ind til medlemmernes ønsker, i forhold til træning og sociale
arrangementer m.v. Men oplyste også, at der indtil opstart af næste sæson,
selvfølgelig vil blive afholdt dage med fokustræning.
Ønsker til træning:
• Miljøtræning med bevægelige og kørende elementer.
Ønsker til sociale arrangementer:
• Flere julefrokoster.
• Sommerfest med forslag om en af følgende datoer 6/7, 13/7 eller 20/7 (der
foretages afstemning ved medlemmerne på Facebook)
• Grill-aftener med træning.
Ønsker til kurser:
• Flere kurser f.eks Gruppe C, spor og lydighed. Kursus vedr. spor kunne f.eks.
være med undervisning af Adrian eller Neumann.
• Ønske om kursus i Rally.
Der var en generel snak omkring kurser og undervisere.
Ønsker til foredrag:
• Foredrag om Vitapetz – da dette desværre blev aflyst tidligere.
• At der kunne komme en dommer, som kan fortælle om, hvad man må og ikke
må på f.eks spor.
• Søndagskursus om eksempelvis adfærd.
• Der kom forslag om miljøtræning, som kunne være med flere bevægelige
effekter. Her fortalte Jytte om ”store hestedag”, hvor man kunne komme ud og
gå med hundene, hvor der f.eks var heste på hver side af den sti man gik på.

Der var så en snak omkring kurser og priser på disse.
Det blev bemærket, at det ville være dejligt, hvis man kunne være mere åbne for
andre kurser end miljø- og adfærdstræning således, at der også kommer kurser som er
mere konkurrenceprægede, og som måske kan inspirere andre medlemmer i klubben.
Der kom forslag til Rally, som man tidligere har haft stor succes med i klubben. Man
var enige om, at sætte dette på ønskelisten.
Der kom også forslag om, at man kunne køre ud til skydebanen på Amager, hvor det
er muligt at gå med hundene udenfor skydebanen, men således at hundene ville
kunne høre skuddene.
Til orientering skrives der på Facebook, hvis der er nogen på banen således, at man
har mulighed for at komme ud og selvtræne, og få input til den daglige træning.
Jytte afsluttede mødet med at oplyse, at det har været en fornøjelse, og håber at vi ses
igen til næste sæson.

