Referat af bestyrelsesmøde 7. juni 2018 kl. 19 – 21 i klubhuset.

1. Godkendelse af dagsorden; Godkendt.

2. Arbejde med Persondataforordningen; Skabeloner udsendt. Alle
skabeloner er gennemgået og skrives rent.

3. Info v/Nanna & Jytte; Intet

4. Økonomi v/Jytte; Vej betalt. Pumpen betalt – kommunen vil give
tilskud. Vandvarmer bliver indkøbt da den gamle er stået af.
IPO spring købt og betalt
Lamper betalt
5. Udvalg:
Kantine – Henny; 2/6 konkurrence afholdt
Der er toast igen i fryseren.
29/9 Venskab, 6/10 IGU spor, Klubmesterskab 3/11 (Nyt), 6/12
Generalforsamling.
Aktivitet – Mia; Fælles afslutning (for dem der vil) tirsdag d. 26. juni
kl. 19. Klubben giver en øl/vand og der kan købes pølser.

Konkurrence – Thomas; 2/6 konkurrence er afholdt. Desværre ikke
så stor tilslutning af hjælpere.
Venskab 29/9 – findes dommere (evt. Søren og gerne dommere fra
klubberne i Kolding og Fredericia, Heidi Rask og Jan Mikkelsen – og en

Rally dommer) – Thomas finder lydighed-dommere & Nanna finder
Rallydommer
Klubmesterskab 3/11 – findes dommer(e) (evt. Heidi Rask)
Rally – Nanna; Startet med Henny som Inspirator – der trænes hver
onsdag kl. 17. Onsdag d. 20. kan hvalpe/begynderhold komme og
kigge.
Instruktører – Nanna; Nanna og Heidi skal på kursus i ”Agriakursus”.
”Agriakursus” skal afholdes CcH. Vi håber at kunne melde en dato ud
snarest.
Instruktør/bestyrelses pleje: Nanna efterspørger emner & Instruktører.
Nina Kryger og Lea Nor kunne være aktuelle bud – næste år.
Tøj/hundeudstyr – Heidi; Der er bestilt t-shirts
Areal/græsareal & eng – Niels/Thomas; Forhåbentlig får vi rettet
op på sporene “kommunen” har lavet.
Web – Nanna; Persondataforordningen bliver sat ind på siden når det
er renskrevet.
6. Bordet rundt; Lys på fodboldbanen – Nanna forhører sig med Pia.

7. Log-bog; Helle, Jonna, Malene, Marianne de Taije, Winnie, Jønne,

8. Næste møde og evt. punkter; Den 9. august. Kl. 19.

Forplejning ved Nanna 😊

