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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.
- Tagplader på hallen: Tømreren vender tilbage vedr. udskiftning.
- Græsslåning: Der er nok bemanding.
- Rengøring - Connie er tilbage.
- Klubmodul - rettelser - sms/mail ved bestyrelsen/kan ikke skilles fra info på instruktørsiden.
- Sponsoraftale - Brev - rettelser af De til Du.
- Sommerferieaktiviteter - artikel i DcH Bladet.
- Landsmøde. ( Anne-Mette, Rie deltager- Inger-lis (initiativfondet)
- Skilt - 2 Dyrlægeskilte til 1. Heden. (Rie)
1) Igangværende sager.
- Ødelagt Skilt - ligge på kontoret - klar til opsætning. Afsluttet
- Græsslåningsmaskine. - ikke købt endnu .
- Kæde ved parkeringsplads - kommer snart - Nøgle til Tornvig.
- Lydighedsskur -farve?? - Skal bare være jordfarvet. Afsluttet
- Vask af måtter - (Rie).
- Kasse på bane 1 - Hyndekasse af plast. (Brian indkøber)
- Status på dræning - vand i søen -(Erik og Jens tilslutter pumpe) Dræning.
- Parkering ved Dagrofas kundeparkering - (Rie taler med dem).
- Fælles retningslinjer af indhold - Udsættes
- Trænerskuffer og billeder - (Rie/Anne-Mette).
- Nøgle/briklisten gennemgås (Rie og Inger-lis).
- Desinfektion: indkøb af holdere og gel (Anita). Afsluttet
2) Økonomi - 291 medlemmer - balance minus på 33.324,16 kr.
3) Udvalgene.
a) TRL: Der arbejdes på træningsplan september. Trænermøde 1. oktober.
b) Agility: Stævne 12/9 - ILP skriver til Gurli vedr. ansvar og retningslinjer forsamlingsforbuddet.
c) Rally: Holdstruktur - ændring nye konkurrenceholds sammensætninger.
d) Lydighed: Evt. E-konkurrence i efteråret.
e) Nosework: Intet nyt.
f) Aktivitet: Ekstra rengøringsdag i september?
g) Banko: ikke noget nyt.
h) Materiale: Græsslåning-planlægning.
i) Kantine: intet nyt.
4) Eventuelt:
- Gaver (Blomst: Anita - Gavekort: Rie)
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-

Hoopers (Anita giver Gitte besked med bestyrelsens kommentar.)
Ny Materialeansvarlig - Brian.
Parkering forhold - ag-træners kørsel over græsset - no go - evt. udvidelse ved legeplads.
Lys på bagerst arealer (Brian snakker med Flemming - mulighed/priser)

5) Ny møde dato: Tirsdag d. 6/10 kl. 19.00.
Referat: Anita

