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Deltagere: Ane-Marie Simmelkjær, Inger-Lis Pedersen, Anne-Mette Z Poulsen,
Trine Balleby, Anette Becker, Anita Johansen. AFBUD: Brian Jensen
1) Nyt fra Formanden.
 Brian Jensen er ny i bestyrelsen. Afløser Lise som har valgt at stoppe.
 Nøgler/Brik listen gennemgås af Rie og Inger-Lis.
 Rengøringsdag i juni er aflyst. Men vinduer, fliser mv. trænger til en omgang nu.
 Sommerferieakt. for børn og unge. Gitte Madsen m.fl. kan spørges vedr. deltagelse.
 Orientering vedr. hund med fransk lunge/hjerteorm. Uvis hvor hunden er inficeret. Ingen
panik, men vær obs på det.
 Formanden laver nyhedsbrev til alle medlemmer vedr. Corona, kæde, bestyrelse, kantine/hal. Derefter sender TRL til instruktør mm. vedr. OBS på kæde for parkeringsarealet.
 Byggesag vedr. rally skur er helt afsluttet.
2) Igangværende sager.
a) Ødelagt skilt er på vej.
b) Græsslåmaskine er ikke indkøbt endnu - ikke tilbud.
c) Kæde foran parkeringsarealet - stolpe er i jorden - mangler kun lås.
d) Lydighedsskur opsættes d. 21/6 - derefter afsluttes punktet.
e) Øvrige punkter udsættes til efter ferien.
3) Økonomi - Uændret medlemstal. Regnskab frem til maj er lavet.
4) Udvalgene.
a) TRL: Stor udfordring mht. hvalpeinstruktører. Brev til Instruktørerne + orientering vedr. kæden. Efterårets instruktørmøde afholdes i september/oktober med nyvalg af medlemmer.
b) Agility: Hyggeligt internt stævne, gentages måske. Landsstævne i september.
c) Rally: Udvalgsmøde torsdag d. 25/6 - Rally konkurrence i sept. aflyses måske.
d) Lydighed: Skur opstilles d. 21/6. 10 mand tilmeldt.
e) Nosework: Intet nyt.
f) Aktivitet: Rengøringsdag aflyst - ny dato i august/september kommer senere.
g) Banko: Starter op igen. Spil d. 14/7.
h) Materiale: Hvalpelegeplads trænger til en trimning.
i) Kantine: Intet nyt.
5) Eventuelt:
a) Blomstergavekort (Anne- Mette)
b) Hal og kantinen er ikke åben for brug. Kræver sprit og rengøring efter hvert brug.
6) Ny møde dato: Tirsdag d. 18/8 kl 19.00
Referat: Anita

