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Deltagere: Anne-Mette Z.Poulsen, Trine Balleby, Anette Becker og Brian Jensen, Ane-Marie Simmelkjær (ref.) Afbud: Inger-Lis Pedersen og Anita Johansen
Referat fra bestyrelsesmøde 16.november 2020
1. Nyt fra formanden:
a. Status på Corona i klubben. Intet at bemærke. Restriktionerne ser ud til at blive overholdt. Men vi savner hyggen!
b. Halbund. Jens forsøger at jævne den ud. Vi skal have udbedret halbunden med
sand/sold. Det bliver først i det nye år.
c. Rabat fra Flügger. Vi har valgt at sige nej til tilbuddet, da vi får for lidt ud af det.
d. Dommeraspirant i Nosework - Helle Troelsen er blevet indstillet.
2. Igangværende sager:
a. Kasse til bane 1 (hyndekasse hævet fra jorden). Brian køber en og sætter den op inden juleferien.Derudover indkøbes en bænk som skal stå ved rallyskuret. Rallys gamle kasse er
flyttet ned til lydighedsskuret. Der kommer ikke lås på.
b. Lys på de nederste baner – dette udskydes til begyndelsen af næste år.
c. Fælles retningslinier af indholdet på hvalpe/begynderhold (tages på et senere møde)
d. Trænerskuffer og -billeder (Anne Mette og Rie har aftalt møde 22.11.)
e. Nøgle-/briklisten gennemgås + nøgler til hjælpetrænere (Rie og Inger-Lis har aftalt møde
23.11.). Herefter udleveres nøgler til hjælpetrænere.
f. Generalforsamling 2021 bliver mandag 25. januar, hvis det kan gennemføres pga. Corona.
Indbydelse bliver udsendt sidst i december. På valg er Anne-Mette, Anette og Trine som alle modtager genvalg. Inger-Lis modtager også genvalg som kasserer.
g. Vedtægtsændringer til generalforsamlingen 2021 (Rie, Inger-Lis og Anette ser på det)
h. Julegaver til frivillige. Ønskerne på gavelisten bestilles efter 22.11. (Rie og Brian) og gaverne kan afhentes hos en fra bestyrelsen i uge 50.
i. Udvidelse af P-plads (udsat til det bliver tørt igen næste år)
j. Sponsorer som ikke har reageret skal kontaktes, hvem gør hvad? Anette kontakter sponsorerne. Og Rie og Brian sørger for at få de gamle skilte ned nede i hallen.
3. Økonomi
Ser fint ud.
4. Udvalgene:
a. TRL – intet nyt.
b. Agilityudvalget – AG, ungdomshold og hoopers er rykket ind i hallen og det fungerer godt.
c. Rallyudvalget – Anine Mortensen er trådt ind i DGI’s rallyudvalg isf. Herbert Puur.
d. Lydighedsudvalget – intet nyt.
e. Noseworkudvalget – intet nyt.
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f. Aktivitetsudvalget - Dorthe Jørgensen er trådt ud af udvalget.
g. Materialeudvalget – Der er sat nye lamper op på AG-banerne og nye er klar til lydighed.
Vi nåede rigtig meget på ”vedligeholdelsesdagene”.
h. Kantineudvalget – Intet nyt.
5. Eventuelt
Intet
6. Nye mødedatoer:
Fredag 11. december 2020, kl. 18 hos Annette
Mandag 11. januar, kl. 19 ( punkt – Generalforsamling)
referat: Ane-Marie Simmelkjær.

