Bestyrelsesmøde d. 10-03-2016
Ad bankkontoudtog
Intet at bemærke.
Ad opfølgning fra sidste møde
Kalender. Lave opslag til ophæng ved stor kalender, omkring regler for reservering af klubhuset;
Reservation af klubhuset skal ske ved brug af vægkalenderen. Detaljer vedr. arrangementer kan
eventuelt uddybes i spiralkalenderen.
Formanden skriver til træningskoordinatorerne om at få taget billeder af de trænere der mangler på
træningstavlen i entreen i klubben. Billederne skal sendes til formanden.
Ad nyt fra træningskoordinator
Klar til opstart af hvalpehold og der er styr på det.
Ad køb af grund
Møde afholdt med Poul Erik og Karen d. 18/2. Det lykkedes ikke at indgå en aftale. PE og K
afventer mulig positivt svar fra kommunen ang. byggeret til sommerhus på arealet øst for
indkørselsvejen. Den foreløbige aftale der blev indgået i efteråret er annulleret idet PE og K nu ikke
vil sælge arealet øst for indkørselsvejen indtil der er kommet afgørelse.
Har etableret kontakt til kurator for Lars Kruses ejendom, afventer tilbagemelding om køb af arealer
kan komme på tale.
Ad køkkenudvalg
Lave opslag til hjemmeside, facebook og klubhuset for at opfordre nogen til at melde sig som
køkkenkoordinator.
Ad arbejdsdag
Opgaver:
 rydde omkring varmepumperne
 pudse vinduer
 trimme græs rundt omkring
 luge sanseplads
 der er agility redskaber der trænger til at blive fikset
 sprede stabilgrus på tilkørselsvejen
 ….
Benny samler input og formanden laver opslag.
Ad krav omkring hvalpehold for adgang til andet hold
Træningskoordinatoren repeterer de bestemmelser der er vedtaget i klubben ang. optag på præ-hold
på et koordinatormøde i april.
Tina sender kopi af bestemmelserne til Benny så det kan komme i drejebogen.
Ad evt.
Gennemgang af Drejebog. Søndag d. 10. april kl. 14.
Helle S og Helle F har forfattet en artikel til DCH bladet – er sendt ind.
Der er kommet forslag om at afholde en kursusdag med Lea Nor. Bestyrelsen finder det for dyrt, da
prisen kommer over 1000 kr. pr. kursist med hund (max. 8 deltagere).

Ad leder til næste blad
Udsættes til vi har hørt nærmere fra det nye nyhedsudvalg – vi har stadig ikke hørt nyt.
Formanden indkalder til et møde.
Ad brød til næste møde
Elin tager brød med.

