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Deltagere:
Ane-Marie Simmelkjær, Inger-Lis Pedersen, Anne-Mette Z Poulsen, Trine Balleby, Anita Johansen.
Afbud fra. Brian Jensen, Anette Berg.
1. Hængepartier – igangværende sager:
→ 13/3 2021 - Varme, alarm og nøglebrik (Inger-Lis)
Gør obs. på tilstedeværelse ved ankomst ved alarm. (afsluttet)
→ 29/5 2020 - Kassen på bane 1 (Brian)
Brian køber en (afsluttet)
→ 16/10 2020 - Lys på de nederste baner
(Laves til senest september)
→ 11/4 2021 - Brev fra Rallyudv.
Rally banerne (bane 2-3) skal have bedre lys, så kan bruges af Rallyhold. Bane 3 er god, jævn og
der er læ. Det er først aktuelt til efteråret igen, så lys skal laves til senest september. Vi kikker efter brugte lydmaster/standere til formålet.
Bane 4a kan bruges, når der er flere Rally hold samtidig end der kan være på bane 2-3.
Bane 4a kan bruge om onsdagen, når der ikke er andre hold sat på, som tidligere aftalt med
Dorthe f.eks. fra nu fra maj 21. Jvf. holdplaner har de aldrig haft bane 4a som bane.
Rie sender svar til Rallyudvalget. (afsluttet)
→ 6/5 2020 - Fælles retningslinjer for hvalpe- og begynderhold (Anita)
Godkendt - og sættes på hjemmesiden under håndbogen og i instruktørmappen sammen med andre hvalp/begynderhold relaterede materiale.(Afsluttet)
→ 13/3 2021 - Hvalpekoordination (Rie)
Er meget stort arbejde, som der bør være 2 personer på. Der kikkes stadig efter 1-2, der kan
overtage, så det ikke ligger i bestyrelsen. Træner der ikke har haft fast hold kontaktes af Rie.
→ 13/3 2021 - Halbund (Trine og Inger-Lis)
Er næsten færdig.(afsluttet)
→ 16/4 2020 - Trænerskuffer- og billeder (Rie og Anne-Mette)
Nye foto skal snarest tages af alle, der ønsker dette. Maj-Britt kontaktes. Der arbejdes mod en ny
måde at hænge billeder op ( Riojern ).(afsluttes)
→ 19/6 2020 - Nøgle- og briklisten gennemgås (Rie og Inger-Lis)
Der skrives til trænerne og frivillige at de skal få underskrevet listen.(Afsluttet)
→ 13/3 2021 - Kursustilskud (Inger-Lis)
Spørgsmålet er om man kan få tilskud, hvis man ikke er træner på et hold i den disciplin man ønsker kursus i. Inger-lis og Rie kikker på dokument, om der skal redigeres i teksten
→ 16/11 2020 - Generalforsamling 2021 – (afventer)
Regnskab - Jan spørges om det må sendes ud til godkendelse, så det nye regnskab kan påbegyndes.
→ 16/11 2020 - Vedtægtsændringer til generalforsamlingen
(TRL nedlægges - og Hoopers lægges under AG)(afventer)
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11/12 2020 - Skilte i hallen (Rie og Brian)
Brian får en liste af Inger-Lis og tager skilte ned. Anita får liste til redigering af hjemmeside.
Sponsorskilt på gavlen er upraktisk, da der skal skiftes sponsorere ud ind imellem.(afsluttet)
11/4 2020 -Træningskoordinationsmøde.
Teksten ved udvalgenes opgaver ændres, så der står at det er udvalgenes opgave at finde og indstille nye hjælpere og kommende trænere til bestyrelsen. Det bliver svært at lave et Hvalpeudvalg, da der er stor udskiftning af trænere, men man kan opfordre til et ERFA-møde blandt hvalpetrænerene. Afsluttes
2. Nyt fra udvalgene (hvis der er tid)
Lydighedsudvalg. Nye i udvalg - Helle Troelsen og Anette Nielsen
Agilityudvalget. 2 stævner i den kommende tid er under planlægning.
Nosework. Indkøbes nye dufte.
Aktivitetsudvalg, Bankoudvalg, Materialeudvalget, Kantinen, Rallyudvalget, TRL
Intet nyt.
3. Eventuelt – bordet rundt
4. Ny mødedato - d. 11/6 kl. 17.00 - 18.30 (Skriv det i kalenderen)
Derefter sommerafslutning kl. 18.30. Sted findes senere.

Referat: Anita
Igangværende sager til næste møde:
→ 16/10 2020 - Lys på de nederste baner
→ 11/4 2021 - Lys på rallybane (Bane 2)
→ 13/3 2021 - Kursustilskud (Inger-Lis og Rie)
→ 13/3 2021 - Hvalpekoordination (Rie)
→ 16/11 2020 - Generalforsamling 2021
→ 16/11 2020 - Vedtægtsændringer til generalforsamlingen
→ 11/4 2021 - Regnskabs godkendelse (Inger-Lis)

