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Deltagere: Ane-Marie Simmelkjær, Inger-Lis Pedersen, Anne-Mette Z Poulsen,
Trine Balleby, Anette Becker, Anita Johansen, Lise Damgaard Hansen.
REFERAT:
1) Nyt fra Formanden.
a) Uønskede besøgene på pladsen/terrassen. Der sættes pæle og kæde for indkørslen med lås,
som åbnes af 1. nøgle på pladsen og låses af sidste nøgle på pladsen. Uden nøgle må man parkere på græsarealet eller ved Dagrofa efter kl. 17.00.
2) Evaluering opstart efter nedlukning.
a) Alle er glade for at komme i gang og det ser ud til fungere med de retningslinjer vi nedsatte.
b) Stort ønske om genåbning af kantinen, men det må vente til vi har tilladelse på skrift.
3) Igangværende sager.
a) Tilladelse til Lydighedsskur er hjemme og der skal laves aftaler om levering og opsætning.
b) Kasse til bane 1 kan løses med en hyldekasse, som bliver hævet fra jorden.
4) Nye sager.
a) Indkøb af ny græsslåmaskine godkendt. Pris max. 2000-3000 kr.
5) Udvalg.
a) Trl: fortsætter med 3 medlemmer indtil nyvalg på trænermøde i efteråret.
b) Agility: afholder intern konkurrence d. 14/6. Efterårets konkurrence afvikles om lørdagen som
landsdækkende stævne.
c) Rally: Ind i udvalg er kommet Marianne Bendix og Erik er stoppet. Ny trænerrep. skal findes.
Det er ikke afgjort om efterårets konkurrence afvikles. Arbejder med evt. ny holdstruktur.
d) Lydighed: Se tidligere vedr. skur og kasse på bane 1.
e) Nosework: der efterspørges hold for hvalpe. Udvalg skal mødes inden sommerferien.
f) Aktivitet: Aktivitetsdag d. 28/6 undersøges. Uheldig med dato op til sommerferien.
g) Banko: Intet nyt. Ingen spil pga. Corona.
h) Materiale: se tidligere ved græsslåmaskine og stopler/kæde. Tagrender trænger til en omgang
rens (Erik har tilbudt). Flytning af Alarm/overvågningsskilt til gavlen, hvor det er mere synligt.
6) Næste møde: Sommermøde hos Rie d. 19/6 kl. 18.00.
Referat: Anita

