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Side 1 af 2

Deltagere: Ane-Marie Simmelkjær, Inger-Lis Pedersen, Anne-Mette Z Poulsen,
Trine Balleby, Lise Damgaard Hansen, Anita Johansen. AFBUD: Anette Becker.
Nyt fra formanden:
→ DM 2020 Aflyst.
→ Nyhedsbreve sendes fremover til alle i bestyrelsen.
Igangværende sager:
→ Fælles retningslinjer af indholdet på hvalpe/begynderhold (udsættes til senere møde).
 Skrifteligt oplæg udleveret.
→ Dekoration i kantinen (billeder m.m.).(udsættes til senere møde).
 Evt. fotoplakater (sponsorer i klubben skal spørges først)
→ Trænerskuffer og -skuffer.
 Skab med minibokse bliver for dyrt, og droppes.
→ Ødelagt skilt ”indgang med hund” skal fornyes.
 Rie arbejder på sagen.
→ Måtter skal vaskes.(udsættes)
Nye sager:
→ Opstart af flere hold
 Pre-lydighed, hverdagslydighed, lydighed konkurrencehold, ABC hold og klikkerholdet må
starte i uge 20. Øvrige hold laves der plan for efter statsministerens pressemøde.
 Trænerne skal huske at formidle afstand, minus parkering ved klubhus, kun træning/ingen
social hygge. Der skal evt. flyttes start og slut tid for nogen hold.
→ Afløser for Heine mht. tromling af hallen om vinteren. (Udsættes til senere møde)
→ Admin i FB-gruppen (isf. Anita Fyrstman)
 Anne-Mette bliver administrator, sammen med Lise.
→ ”Overvågnings-kamera” (Anita)
 Downloading af app og installering. Vejledning udleveret.
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Økonomi:



258 medlemmer
Mistede indtægter på konkurrencer og kantinen pga. Corona. Udsigt til større underskud.

Udvalgene:
→ TRL (ikke noget nyt)
→ Agilityudvalget (ikke noget nyt)
→ Rallyudvalget
 Erik udtræder af udvalg - ind træder Marianne Bendix
→ Lydighedsudvalget
 Anne-Mette har overtaget arbejdet med at søge kommunen om byggetilladelse
→ Nosework udvalget (ikke noget nyt)
→ Aktivitetsudvalget (ikke noget nyt)
→ Bankoudvalget (ikke noget nyt)
→ Materialeudvalget
 Tagrender trænger til rensning.
→ Kantineudvalget (ikke noget nyt)
→ Ad hoc udvalg (dræning m.m af arealer)
 Dybdeluftning er sat i gang
Eventuelt:
→ Foto af redskaber mht. forsikringen
 Flemming J tilbyder at tage foto alle redskaber.
Aftale ny mødedato
→ Mandag d. 11/5 kl. 17.00.
 Eneste punkt på dagsorden er planlægning af træningsstart i uge 21 for de hold, som ikke
er startet.
Referat: Anita
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