
Referat af bestyrelsesmøde 

Deltog D.8/1-2020, Gitte Kipper, Jørgen Vestbach, Dorthe Jensen, Heinrich Mathiase, Sanne Loft n & Stine Kam  
Afbud ved bestyrelsesmødet d.8/1-2020, Jens Rank 

 

1) Status af mødet fra sidste gang: 
Det som er sat på pause er forsat på pause, fra sidste møde. 
 
Stine og Heinrich aftale en dag Stine tager stige med til reparation af lyset på banen.  
 
 
2) Igangværende og gennemførte arrangementer/opgaver: 
Taget bliver repareret nu her, Heinrich har lavet en aftale med en faglært. 
 
Sanne har ringet til forsikringen med hensyn til håndtering/reparation af masten, og det ordner de. 
 
Det afholdes Fri Ved Fod d.18/1. 
 
Konkurrence her i foråret/start sommer afholdes, Rally afholdes d.14/3 – Lydighed afholdes d.19/4 – Agility 
afholdes d.20/6. 
 
Generalforsamling bliver afholdt d.29/1 2020.  
  
 
3) Træner- og holdstatus: 
På grund af det nye klubmodul er holdstatus ikke helt opdateret endnu, der arbejdes på dette. 
 
 
4) Indkommende forslag: 
Fra Gitte, D.7-9 august 2020 er der blevet tilbud om at afholde en træning weekend hvor der vil blive 
præsenteret og udøvet den nye træningsmetode ”Hoopers”, dette har bestyrelsen accepteret, vi lejer 
arealer og lokaler til. 
 
Anne D, om hvalpehold kan have opsat en ventelisten på en anden måde end nuværende metode, 
bestyrelsen har drøftet det, og det kan ikke lade sig gøre. 
 
Når vores instruktører har været på kursus i kredsen, skal de sende en kvittering til Sanne. Sanne kan også 
sende opgørelser og kursusforbrug til Anne W. i forbindelse med dette.    
 
 
5) Nye arrangementer: 
Ude+inde årlige forårs rengøring vil forgå d.25/4  
 
Efterårs arrangementerne  bliver drøftet i start 2020, hvor der planlægges datoer osv. 
 
 
6) Økonomi: 
Alt ser forsat fornuftigt ud, årsregnskabet er afsluttet og så ud som forventet. 
 



7) Andet?: 

Bestyrelsen har bemærket, at enkelte medlemmer optager flere pladser på helårs 
træningsholdene, hvilket begrænser mulighederne for de, som ønsker at fortsætte fra hvalpe- og 
fortsætter kursushold samt interesserede udefra. Af hensyn til en fair fordeling af  pladserne, har 
bestyrelsen derfor besluttet, at et medlem maximalt må deltage på 2 hold (uanset om man har en 
eller flere hunde). Reglen har virkning fra den 01.01.2021. 
 
Bestyrelsesmøde afholdes næste gang d.4/3-2020 – og næste efter afholdes d.14/5. 
 

 

    

 


