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Referat bestyrelsesmøde 14. juni 2018 
Fremmøde: Gitte Jørgensen, Sanne Loft, Kate Olsson, Heinrich Mathiasen, Jørgen Bach og Berit Pedersen 
Afbud: Ingen 
Referent: Berit Arbjerg Pedersen 

Kort gennemgang og status fra sidste bestyrelsesmøde 
Kate arbejder på oprettelse af en liste med opgavefordeling i klubhuset (indkøb mm.). 
Heinrich nærlæser lejekontrakten for at se om lokaler og arealer må udlejes og om skiltet foran klubhuset er 
lovligt. 

Gennemgang af gennemførte og igangværende arrangementer 
Der afholdes C-konkurrence/hyggeaften torsdag den 21. juni 2018. 
Agility konkurrence den 1/9-2019. 
Kate sørger for at få arrangeret et socialt arrangement for medlemmerne. 

Træner- og holdstatus 
Jøregn arbejder på ajourføring af det faktiske antal aktive medlemmer på de enkelte hold. 
Der forventes tre hvalpehold i efteråret. 
Der er pt. én ny træneraspirant (Berit). 

Økonomi 
Økonomien er fin. 
Der mangler kontingentindbetaling fra tre medlemmer. Sanne forsøger at indhente pengene eller udmelde. 

Andet 
Heinrich får sat nyt håndtag på døren til klubhuset, som er gået i stykker. 
Heinrich sætter ny lampe op udenfor det gamle klubhuset ved skraldespandene. 
Heinrich undersøger om vi kan få tilskud til plæneklipning. 
Kate sørger for, at listen med opgaver bliver opdateret med Heinrich som ansvarlig for plæneklipning. 
Det vurderes at mængden af materialer til agility og lydighed er tilstrækkelige i øjeblikket. 
Kate og Gitte udarbejder et oplæg til en kontrakt, som kan anvendes i forbindelse med uddannelse af nye træ-
nere. 
Sanne sørger for, at alle medlemmer informeres om klubbens behandling af personoplysninger – både via mail 
og på hjemmesiden. 
Sanne og Gitte sørger for, at lejekontrakten forlænges – og gerne i 20 år, hvis muligt. 
Kate sørger for at vandhanen udenfor klubhuset bliver fikset. 
Gitte skaffer en nøgle til Heinrich. 
Heinrich hænger husk-at-samle-op-skilte op. 
Sanne skal fremovere informeres, når der er aktiviteter i klubben, som vedrører økonomien, så hun er forberedt 
på eventuelle indbetalinger på klubbens konto.  


