Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. august 2018,
Ingen afbud
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Info v/Nanna & Jytte:
Nanna har fået instruktør mærker – hun sørger for at dele dem du til de respektive
instruktører.
Agria kursus (som tilbydes som brush-up for alle instruktører i hele DcH) er sat i
gang på landsplan.
Agria kursus afholdes i CcH så snart Nanna og Heidi har tid i kalenderen.
Der har ikke været afholdt kredsråds - eller landsmøde, så intet nyt der.
Jytte kan ikke deltage til kredsrådsmøde 22. oktober. Heidi tager med i stedet.
3. Økonomi v/Jytte:
Jytte informerer om økonomi. (Se også punktet areal)
4. Udvalg:

Kantine v/Henny (Heidi, Thomas); Der er købt pølsehorn til fryseren. De skal
sælges til 10 kr. stk. Henny husker at købe øl.

Aktivitet v/Mia (Heidi); Sommerafslutning gik rigtig godt. Svømning – der skal

findes en dato, høstfest kommer til, i forhold til tur i svømmehal. ”Ønskekasse”
laves og sættes op – alle bedes informere på holdene om dette.

Konkurrence v/Thomas: Heidi Rask kan dømme til Klubmesterskab. Jytte lover at

tage sig af beregning.
Søren Corydon spørges til Venskab. Alternativt Jan Mikkelsen. Lars spørges mht.
rally. Der skal laves indbydelse. Jytte vil godt lave forarbejdet (dommersedler mv)
men hun kommer ikke på dagen.

Rally v/Nanna: Henny overtager udvalget. Træningstiderne ændres (Nanna får info)
Træner v/Nanna: (Træner ændres til instruktør fremefter)

Agria – kursus kommer i klubben når tiden findes.
Trænermærker er kommet og deles ud.
Der er kommet invitation til d. 12. januar. Hund & Harmoni kommer og underviser
os på et endags seminar. (Fælles dag/Forkælelsesdag)
Helle Kloster starter et Fortsætterhold mandag.

Tøj (T-shirts) og træningsartikler v/Heidi, Nanna: T-shirts bestilt og leveret før
sommerferien.
Der skal bestilles 5 meters liner.

Areal v/Niels, Thomas: Thomas laver en tegning til skoleinspektøren omkring lys på
banen (til skriftlig godkendelse) Pia bliver bedt om at aflevere den. Thomas mfl.
indhenter diverse priser. Når arbejdet starter forventes det at være klaret på en
weekend.
Hvalpebanen skal også laves. Der skal ukrudtsdug og grus på og laves et ”hegn”.
Flere dæk med ”top” på er også ønsket.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. august 2018,

Web v/Nanna: Persondataforordningen er lagt på hjemmesiden. Træningstider er
opdateret, referater mv. Der skal billeder på af bestyrelse og instruktører samt
præsentation af hold samt instruktører ALLE SKAL SENDE BILLEDE SAMT

PRÆSENTATION TIL NANNA!!!!!

5. 3/5 ”gyldne regler/aftaler” v/Heidi;
Ingen løse hunde – med mindre de er under kommando.
Ingen hunde på terrassen.
Ryd op efter dig selv OG din hund.
Vis hensyn – hold afstand
6. Bordet rundt;
7. Log-bog: Jonna, Helle, Malene, Marianne de Taije, Winnie, Jønne, Kennet,
8. Næste møde og evt. punkter; 11. oktober. Årsrapporter skal med.
Dagsorden/Påmindelse/Indkaldelse skal ud en uge inden møde. Kan sendes i
”gruppen”.
Forplejning v/Thomas ;0)

Referent Heidi

