Referat fra bestyrelsesmøde
Dato: 30062016
Tid: 20.30 (efter generalforsamling)
Sted: klubhuset
Ansvar for dagsorden: Alle
Mødeleder: CHRISTINA
Referent: Bodil
A. Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt
B. Godkendelse af referat: 
Godkendt
1. Siden sidste (o) Christina
a. Fra landsorganisation: 
Ikke noget nyt.
Fra kredsen:
Kredbestyrelsesmøde: 
Der holdes fast på de stramninger i forhold til
budgettet.
b. Lokalt:
i.
Konstituering af bestyrelsen
● Formand: Christina
● Næste formand: Jens Henrik
● Kasserer: Catharina
● Sekretær: Bodil
● Bestyrelsesmedlem: Trine
ii.
iii.

iv.

Budget: (AG) Status
: Der er overskud. Der er mangel på nogle
kontingenter som skal følges op på.
DGI Hvad kan de gøre for os? Konsulenten kan ikke komme den 30. men
se her på linket for at orientere jer. Vi kan forberede nogle spørgsmål, som
vi kan sende videre. H
er
(
udsat)
Evaluering af 2 konkurrencer: Agility og lydighed
Et par vellykkede
konkurrencer.
●

●

Agility: Budgetet ser godt ud. Et pænt oversskud. Der skal lyde en
stor TAK til alle hjælpere. Det var et godt stævne med masse at
planlægge, men det er det værd. Der har været stor ROS til os for
det fine arbejde.
Lydighed: Endnu et stort arbejde for JensHenrik, både at finde
sporlæggere og at finde arealer. Det gav også et mindre overskud.

v.

Uddannelsestilbud.
● Oktoberkursus 
d. 8 Oktober. Det er en dags kursus, hvor man kan
vælge mellem Rally, agility, overtræning, Snusehunde/søgehunde.
dette er kun for træneraspirenter.
● Efteruddannelse (overbygning) 
Hvis der er plads på holdet skal
Trine på Agility. Rally: Susanne og Christina?, JensHenrik
lydighed.
● Gaver/honorarer for gæstetrænere. 
Klubben bidrager med
kørselsgodtgørelse til Mette O or gæstetræning.

vi.

Nye trænere. 
Susanne Kristoffersen ønsker at være træner i klubben, når
hun igen er motiveret. Vi er på udkig på aspiranter.

vii.

viii.

Takt og tone 
: Opfordring, hvordan er det vores medlemmer opfatter os
som bestyrelse. Vi skal tænke over hvad vi siger udad. Det kan skabe
utryghed, hvis vi har giver udtryk for at vi måske ikke har styr over noget.
Beslutningsreferat eller ?
Det er besluttet at vi ikke længere kun skrive.
GENNEMGÅET på et punkt. Men i stedet for skrives det, der er er blevet
drøftet.

2. Orientering fra udvalg.
a. Renoverings Udvalg: 
D. 13/8 er der fælles arbejdesdag. De ting der står på listen,
skal laves. Det er AG der sørger for at indbydelsen bliver sendt ud på Facebook,
konventus og CA hjemmesiden.
b. Trænerudvalg: H
valpehold efter sommerferien skal foregå om mandagen. Inger
Og Susanne.
c. Info: 
Intet nyt
d. Konkurrence:
e. Sponsor:
i.
Resen Landhandel, I
ndkøbsaftalen og sponsoraftale blev afklaret.
ii.
Fiskernes Indkøbsforening L
ogoer og skabeloner er sendt videre.
Vi

venter på at få tilbud.
iii.
Olivers 

klubben er nu VIPkunde og vi har besluttet at der kommer en
bestillingssedel op i klubben. Alle medlemmer kan gå på nettet og kigge
og så bestille det gennem klubben.
f. Aktivitetsudvalg: arbejdsdag,
se ovenover D. 13/8
3. På sigt:
a. Arbejdsdag 
D. 13/8
b. Høst fest
: 3 september, Trine spørger Kvickly om de kan lave en grilbakke.
Catharina og Trine arrangerer. Der blev forslået, at de unge i klubben bliver
inddraget.
4. Næste mødedato: 
D. 23 august hos CA gudumvej nr. 7. 19.00
5. Eventuelt: 
Intet

