Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 11/1 2018 kl. 19.00.
Til stede; Nanna, Jytte, Thomas, Henny, Mia og Heidi
Afbud; Niels

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden;
Godkendt
Thomas er valgt som ordstyrer
2. Info v/Nanna & Jytte;
Der er søgt tilskud til klubben ved kommunen.
Der skal indhentes børneattest af Nanna.
3. Økonomi v/Jytte;
Medlemmer 25, Økonomien er ok. Der skal betales en stor del til Landsforeningen
og Kreds i kontingent.
4. Konstituering;
Næstformand – Thomas
Sekretær – Heidi
5. Udvalg;
Kantine – Henny (Thomas kan trækkes på m.h.t f.eks. drikkevarer) Husk gerne at
bruge Annette, hun vil gerne hjælpe
Aktivitet – Mia (Heidi står klar til at hjælpe i alle henseender)
Konkurrence – Thomas/Jytte (til papirdelen) Jønne har sagt ja til at støtte op.
Rally – Nanna (pt ikke noget hold. Starter ved minimum 3 klub medlemmer)
Instruktører – Nanna
Tøj/hundeudstyr – Thomas/Heidi
Areal/græsareal & eng – Niels/Thomas

Web – Nanna
Fanebærer – samme procedure som sidste år. Ingen fast fanebærer.
Kredsrådsdeltagere – Nanna og Jytte
Landsmødedeltagere – Nanna og Jytte
6. Bordet rundt;
Arbejdsdag lørdag d. 14. april kl. 9 til morgenmad. Indkaldelse skal laves (Mia og
Heidi)
Varme; Der tales om andre varmemuligheder end hvad vi har nu. Mia har en
kontakt som hun forhører omkring pris på varmepumpe. Mia opfordres til at
kommunikere det ud på bestyrelsens facebook gruppe hvad prisen er, så det
måske kan besluttes ret hurtigt hvad vi gør.
Der skal laves et opslag på facebook omkring foredrag ”Fun and games…” Heidi
laver opslaget.
Bestyrelsen har besluttet af lave en anderledes ”TAK” (hjælperfest) til sidste års
hjælpere af CcH (Andreas’ forslag) – en bowlingtur i Kolding er vedtaget. Datoen
bliver 2/2 – Jytte laver invitation. SU 21. januar.
Hjælperliste; Bestyrelsen, Yvonne, Torben, Jønne, Eric, Bruno, Jonna, Henning,
Jens, Andreas, Laurids, Søren, Bianca, Tina,
8. Log-bog;
9. Næste møde og evt. punkter; TORSDAG D. 15. marts kl. 19.00: Punkter til
arbejdsdag; springbrædder, terrasse, maling udendørs, lamper flyttes, armatur x 2, rep. af
skurvogn, trimmes ved hegn, nye lamper klubhus”

Forplejning v/Nanna ;0)
Referent Heidi

