Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Jensen (PJ)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 02.04.2016 i Klubhus i Mølleengen.

Tilstedeværende:
Claus Guldborg Nyvold (CG)
Erling Nielsen (EN)
Peter Laursen (PL)
Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Renovation i
Mølleengen

Der er opstillet en affaldsspand i
Mølleengen, som vil blive tømt én gang
om måneden. Første tømning er
foretaget.

Pavillon fra Vera

Vagn, vognmanden som bor for enden af
træningspladsen, har tilbudt at bringe
pavillonen til Mølleengen u/b.
Han kontaktes for at finde ud af hvilket
tidspunkt der passer ham.
Ud fra dette indkaldes der til en
arbejdsdag for at forberede ankomsten af
pavillonen.
El er afkoblet i Tilst.
Vand og afløb afkobles i Tilst.
Olav har fliser til at stille pavillonen på.
Hos Olav og Vera har vi opmagasineret en
”pakke” træ samt vores flagstang.
Det forhøres om Vagn også kan
”overtales” til at hente dette.

Plænetraktor

André har p.g.a. helbredsmæssige
årsager bedt om ”orlov” med at slå
græsset, hvilket sædfølgelig er givet.
Bestyrelsen takker mange gange for
denne uselviske indsats André i mange år
har ydet med dette hverv.
Der satses på at opfører et skur til vores
plænetraktor for enden af klubhuset.
Nødvendig græsslåning vil blive foretaget
af medlemmer som kan afse tiden hertil.

Vedligeholdelse af
vejen

Vejen er for nylig repareret, dejligt.
Vi ved ikke af hvem, men formoder det er
Vagn der har gjort dette.
Næste afsnit er fra sidste ordinære
bestyrelsesmøde, og var således ikke et
punkt d.d., men jeg mener det har
relevans og bør indgå i dette punkt.
Der er fra DKK´s side lagt op til en
regelmæssig vedligeholdelse af vejen.

Ansvarlig:

Deadline:

PL

Max 14
dage.

RL
Olav

Aftales

PL

PJ

Max. 14
dage.
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Da det kan blive temmelig kostbart vil PL
PJ få noget på skrift fra DKK om pris og
fordeling m.m.
Vera har fået en kontaktperson hos
kommunen vedr. vedligeholdelse af
vejen, da også Åbyhøj Idrætsforening
benytter denne vej, så måske kan vi få
lavet en aftale med kommunen vedr.
dette emne.

Status på hold,
træner, m.v.

Holdene er startet, og der er stadig plads
til flere kursister.

Regnskab

Vi er budgetmæssigt på højde med sidste
år, kursister og medlemmer.
Hovedforening og område afgifter er
betalt rettidig.

Unghundestævne i
sep.

Ny Tilrettelægger skal findes, da PL selv
deltager.
Områdelederen meddeles at dette
overtages af PJ med RL som ”back up”
Skovarealer er ansøgt og reserveret.

Klubtøj

Aksel har skaffet en god forbindelse til
Happy Dog, som kan tilbyde Klubtøj til
favorable priser, uden at klubben skal
binde sig for et lager. De eksakte priser
fremskaffes incl. tryk af Logo og evnt.
navn.
Der ophænges en bestillingsliste i
klubhuset med priser og oplysning om,
hvor mange bestillinger der skal til, før
der bestilles.

Træningsudstyr og
foder.

Kennel Smedebakken tilbydes at sælge
fra deres butik.
Betingelser aftales.

Evnt.

Ved næste bestyrelsesmøde laves en
”Drejebog” vedr. Områdekonkurrencer.

???

CG

PJ

April

PJ

April

PJ

April

Følg op på punkter fra Generalforsamlingen.
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