REFERAT AF BESTYRELSESMØDE SØNDAG DEN 23. AUGUST 2020

Deltagere: Tanja, Vibeke, Anja og Belinda. Fraværende: Annette

Agenda
1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
- Liste til Sodavand og slik (Belinda) – Liste sidder på døren.
- Opfølgning på kursus med Oliver Neubrand (Belinda) – Vi har ikke hørt fra Oliver, så vi afventer på nuværende
tidspunkt. Vi hører Jörg Bungarten og Philip Lyon, om de vil komme op og holde kursus (Anita og Vibeke)
- Spor dage (Alle) - Hvem tager dem? Vi arbejder stadig på at finde arealer.
- Patrick som figurant i klubben (Vibeke). Patrik fortsætter som figurant for dem som skal til IGP prøver. Dette tilbud er
kun for klubbens (RK5’s) medlemmer.
- Status på skilt til klubhus (Belinda) – Katja laver et oplæg på 3 forskellige til godkendelse i bestyrelsen.
- Udtagelse næste år (Vibeke) – Tanja er blevet spurgt af BHR, om vi vil tage DM i 2021 i stedet for en udtagelse.
Dette er taget op i bestyrelsen og vi byder gerne ind. Dato kommer senere.
2. Opdatering fra Kasserer (Annette) – I Annettes tilstedeværelse kunne Tanja fortælle, at der er ca. knap 10.000 i
kontanter og ca. 23.000 i banken.
3. Rengøring af klubhus – Selvtrænere, som kommer i klubben – dette gælder også torsdage – skal tage aktiv del i den
almindelige rengøring. Dvs. tømme skraldespanden, tørre borde af, slukke kaffemaskiner, tømme og skylle kaffekander
af, tømme opvaskemaskine m.m.
4. Medlemsmøde afholdt 23. august 2020
Dejligt med stor deltagelse.
Følgende forslag er kommet op
-

Miljødag (Anita/Vibeke)
Spor dag (?)
Bytur (?)
Adfærdskursus (?)
Nosework (?)
Rally (?)
Ringtræning (Anita undersøger med Michael)

5. Evt.
Vi er blevet kontaktet af flere træningsgrupper som ønsker at komme til Ishøj og træne. Vi er glade
for at Ishøj fortsat tiltrækker selvtrænere.

Næste bestyrelsesmøde er sat til søndag den 1. november kl. 12.30.

