Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Laursen (PL)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 25.09.2014 i Klubhus i Mølleengen.

Tilstedeværende:
Claus Guldborg Nyvold (CG)
Erling Nielsen (EN)
Aksel Krelskov (AK)
Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Udestående fra sidste
referat

Mangler at få opdateret våbentilladelser.
Generel våbentilladelse til alle vores
våben søges til træningsleder, Jesper
Kraft.
Der rundspørges om hvem der så skal
have en Bærertilladelse.

AK

Ultimo
Oktober

Vi tænker i år på at afholde et
Lydighedskursus for medlemmerne med
en udefrakommende instruktør.
1. dags kursus
2. dags kursus
Eller måske en hel dag i Tirstrup.
Evnt. Martin Knudsen eller lign.
AK taler med Allan Jørgensen om
hvem og hvordan.

AK

Opmåling af
Mølleengen

Det anvendte areal vi bruger i Mølleengen
er på ca. 4.800 m2 .
Vores lejekontrakt angiver ca. 14.500 m2
PL skriver til DSB for regulering af lejen
fra næste forfaldsdag.

PL

Uge 40

Regnskab

CG fremlagde opdateret regnskab.
Etablering af Mølleengen har til dato
kostet ca. kr. 100.000,00
Vi mangler stadig udgifter til El og vand.
Pr. d.d. er vores likvide midler kr.
188.000,00
Emner til merindtægter blev diskuteret,
bl.a kontingentstigning.
Formanden checker niveau i området.
Forventer en del flere kursister til foråret.
Konkurrencer i Mølleengen.

PL

Oktober

Vejvedligeholdelse

Vedligeholdelsen af grusvej koster kr.
1.000,00 pr. gang (kun fordi det er Olav
der gør det) deles ligeligt mellem DKK og
PH.

Side 1 af 2

El og vand

Vand er tilkoblet. Regning kommer.
El: PL har fået tilbud fra AURA
Tilslutningsafgift: kr. 19.500,00 + moms
Etablering af måler og stikledning:
kr 7.500,00 + moms
CG checker om familie kan ”skrive” for os.
Så vil RL etablere måler og stikledning.

Færdiggørelse af
Mølleengen

Ønske om etablering af toilet og depot
udskydes til forår.

Kursister – efterår

Træningsleder foranlediger om der er
basis for efterårs- vinterkursus.
Der vil være mulighed for at leje en hal af
en bekendt til Britt. (kr. 150,00 pr. 1½
time)
Forslag fra CG: Vinter + forårskursus
Kr. 1.000,00 alternativ kr. 600,00 pr.
kursus.

PH butik

Der er solgt for kr. 640,00 til dato i 2014.

Bestyrelsesreferater

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23/3 sendt
til webmaster d. 29/3.
Referat fra best.møde med klubhusudvalg
d. 23/4 sendt til webmaster d. 27/4.

Telefonpenge

Fra tidligere er der vedtaget følgende
satser for refusion af telefonudgifter:
Formand:
kr. 750,00
Kasser:
kr. 500,00
Træningsleder:
kr. 350,00
Bestyrelsesmedl.: kr. 250,00

CG
RL

Uge 40

PL

Uge 42

RL

CG+RL afslog (har firmabetalt tlf.)
Områdekonkurrencer
2015

Forsøger at få Unghundestævne til forår.
Evnt. Kåringskonkurrence.
Det blev pointeret at en Kåringskonkurrence ikke gælder som
Prøvekåring.

Evnt.

Tilbagevendende begivenhed i Århus PH.
Evnt. Lydighedskonkurrence da den er
publikumsvenlig, eller ???
Medlemmer som har ideer eller lyst til at
arbejde med emnet søges og bedes
henvende sig til bestyrelsen.
Større udgifter kan kun vedtages via en
bestyrelsesbeslutning.
Nyt møde bør holdes inden udgangen af
dette år.
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