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Deltagere: Ane-Marie Simmelkjær, Inger-Lis Pedersen, Anne-Mette Z Poulsen,
Trine Balleby, Anette Becker, Anita Johansen, Brian Jensen

1. Nyt fra formanden:
a) Ny sponsoraftale med Dyrehospitalet Heden - fornyet 5 års kontrakt.
o (sponsorer, der ikke har reageret skal kontaktes)
b) Ny dommerspirant i lydighed (Hanne B. Thomsen)
c) Evt. udlevering af nøgle til skure og kæde til hjælpetrænere?
o Nøgle til skurer og kæden - okay til aspiranter, assistenter og hjælpetrænere.
o Der laves et afkrydsningdok. med underskrift til brik/nøgler udlevering (Inger-Lis)
d) Udvidelse af P-plads (op mod hækken ved brandvejen)
o Tilbud 2 x 7 m. x 15 m. - Bent Nielsen 10,500 incl. stabilgrus? knust asfalt?
e) Referat fra Landsmødet.
f) Formandsmøde og kredsrådsmøde aflyst p.g.a. corona.
o Vært til Nordisk DM 2021 (spørgsmål fra Kreds 2) Herning siger nej tak.
o Guldnål til jubilarer (forslag fra Kreds 2) vi er ikke interesseret.
g) Status på Corona i klubben
o Der skal fortsat huskes afspritning af redskaber og håndtering af godbidder. Der er
tendens til at man glemmer dette. brug af håndsprit ved kaffe/te Nyhedsbrevet. (Rie)
 Åbning af hallen/kantinen? : Ag banerne er allerede for fugtige.
 Overholdelse af off. restriktioner - ikke åbnes uden afspritning, rengøring af
redskaber, døre/bænke/skraldespande før/efter hvert hold/brug - dvs.15 min.
pause med tom hal mellem hold til rengøring af trænerne, samtidig holdskifte/nye træningstider/forlænget træningstider, brug af handsker evt. mundbind i hallen, så pt. kan der ikke åbnes i hallen uden store foranstaltninger,
men det revurderes jævnligt - Nyhedsbrevet (Rie)
h) Halbund skal klargøres inden brug.
o sand/sold fordeles inden opstart - trænere/hf som vil i hallen må træde til og hjælpe)

2. Igangværende sager:
a. Ødelagt skilt (ligger på bordet i lille mødelokale - klar til opsætning) (Brian - kikker på det)
b. Græsslåmaskine – købt (afsluttet.)
c. Kasse til bane 1 (hyndekasse hævet fra jorden) (Brian - ikke købt endnu)
d. Lys på de nederste baner (Brian - stort projekt -på sigt skal det laves, men der skal trækkes
nye kabler og lysnettet kan ikke klare det pt.. Lys på agilitybanen sættes i gang)
e. Fælles retningslinjer af indholdet på hvalpe/begynderhold - (udsættes).
f. Trænerskuffer og -billeder (Anne Mette og Rie kikker snart på det)
g. Nøgle-/briklisten gennemgås (Rie og Inger-Lis holder møde uge 43)
h. Vedtægtsændringer til generalforsamlingen 2021 (Rie og Inger-Lis holder møde uge 43)
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3. Økonomi
a. 296 medlemmer
b. Det ser fornuftigt ud.
4. Udvalgene:
1) TRL
a) trænermøde aflyst - kun 9 tilmeldte udover udvalg og bestyrelsemedlemmer
b) ønskes nedlagt, da det er vanskelig at få instruktører til at melde sig til udvalg og alle
nuværende vil trække sig pga. arbejdspresset - erstattes evt. af et ”instruktørråd” med 1
instruktør repr. fra hver gren med ansvar overfor Bestyrelse. (bestyrelse -se forslag til
vedtægtsændringer - skal på generalforsamling)
2) Agilityudvalget
a) agility trænermøde afholdt vedr. struktur/den røde tråd.
b) stævne i sep.
3) Rallyudvalget
a) klubmesterskab skubbet til bedre tider - afholdes kun 1 rallystævne i 2021
b) rally trænermøde afholdt
c) materialeansøgning.
4) Lydighedsudvalget
a) E-konkurrence - 4 hunde - meget pladskrævende - gentages ikke.
b) Klubmesterskab aflyst men holdene kan internt afholde en konkurrence.
5) Noseworkudvalget
a) deltagere i Nosework overbygning (Tanja B. Madsen og Rie Simmelkjær)
6) Aktivitetsudvalget
a) alt aflyst banko, juleafslutning, aktivitetsdag pga. Corona restriktioner.
7) Bankoudvalget
a) Banko mangler hjælpere. FB og infoskærm opslag kunne være en mulighed.
8) Materialeudvalget
a) Vedligeholdelseudv. Rie, Brian og Trine går arealet igennem og finder en måde at indkalde medlemmer til arbejdet.
b) græsslåningsmaskine er købt
c) LED Lamper 10 stk. købes.
d) nogle materialekasser rundt omkring nedlægges
e) reflekser til kæden er bestilt
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9) Kantineudvalget
a) Bemanding tirsdag mangler stadig. Herdis ikke klar endnu.
b) Æbleskiver i ugen før julepause - kan måske lade sig gøre - uden ta’ selv og udlevering
fra køkkenet. Men da kantinerummet ikke er pt. åben pga. Corona, må man måske sidde
udenfor.
5. Eventuelt - bordet rundt
 Anette - Rally-udstyr. Alle udvalgene/grene skal lave ansøgninger til materialer til
budget til 2021 snarest.( Rally, Agility, Nosework, Lydighed, evt. hoopers tunnel)
 Anita - Punkter til bestyrelsens møde dagsorden til formanden 1 .uge før - færdig dagsorden sendes 5 dage ud før møde.
 Anita - Julegaver - Udvalg (Rie, Brian, Anita) mødes mandag d. 19/10 kl. 17.00
 Inger-Lis - RAL-holdets Halloween-træningsaften - Er den åben for andre igen i år? RAL-hold spørges om de er interesseret i, at andre deltager og det vurderes om det er
Corona sikker at andre end holdet deltager.
6. Ny mødedato:
a. Mandag d. 16/11 kl. 18.00. ( Anette mad og ordstyrer)
b. Julefrokost d. fredag d. 11/12 kl. 18.00 (Hos Anette)

