Referat fra bestyrelsesmøde 23.11.20
Deltagere: Anette Becker, Anne-Mette Poulsen, Brian Jensen, Inger-Lis Pedersen, Trine Balleby og
Rie Simmelkjær (ref.)
Afbud fra Anita Johansen

Eneste punkt på dagsordenen var en mail fra Agilitytrænere, som ønsker mere træning i hallen,
herunder også booking af hallen i weekender.

Der var enighed om, at hallen selvfølgelig ikke skal stå tom, når Corona-restriktionerne kan
overholdes.
Vi giver derfor AG-trænerne besked på, at de kan træne som sædvanlig, herunder også
træning/booking af hallen i weekender. Hallen skal deles som nu i to baner med skillerum mellem.
Det må kun være medlemmer af DcH Herning , som kan deltage og kun højst 2 hold af 10 personer
ad gangen. Skulle der mod forventning være mere end 10 pr. bane – og der kommer en bøde – er
det de udøvende som står for den fulde regning (træning i weekender).
Herudover snakkede vi om, at hallen står næsten tom tirsdag og torsdag. Derfor har vi åbnet op
for, at andre hold kan træne i hallen.
Om tirsdagen har Gitte Madsen voksen begynder kl. 18-19 og hoopers kl. 19.15-20.15. Voksen
begynder kan komme i hallen, hvis hun vil (Rie spørger hende). Skulle der være andre, som gerne
vil ind om tirsdagen, finder vi ud af det, da hallen står tom på to baner i løbet af aftenen.
Torsdage er Ungdomsholdet i hallen kl. 18-19. Derfor tilbyder vi Hvalpe 1-sept, at de kan være på
den anden halvdel i hallen kl. 18-19.
Rally eks/champ konk. får tilbud om at komme i hallen kl. 19.15-20.30. Hvalpe 2-sept.tilbydes at
komme ind kl. 19.30-20.30. Så er der en pause på et kvarter mellem holdene. (Rie kontakter
trænerne).
Der var enighed om, at det var de små hvalpe, som først skal have tilbud om at være inde i vinter.
Klikkerholdet om fredagen kan også benytte hallen efter gældende restriktioner.

Næste møde 11.12.20 hos Anette. Vi mødes kl. 17 og snakker om vedtægtsændringerne, herunder vores
forslag om et ”instruktørråd”. Så kan de komme ud til medlemmerne sammen med indbydelsen til GF.

