Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Jensen (PJ)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 21.05.2016 i Klubhus i Mølleengen.

Tilstedeværende:
Erling Nielsen (EN)
Peter Laursen (PL)
Fraværende: Claus Guldborg Nyvold (CG)
Syg, afbud.

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Status på
plæneklipper

PJ og PL kigger på plæneklipper på
tirsdag.
Jeg har bedt Erik(Hundefolk på tværs)
som arbejder med sådanne om at holde
øjnene åbne, hvis der skulle komme et
godt tilbud, bare i tilfælde af at det ikke
er lønsomt at reparerer den vi har nu.

PL + PJ

24/5

Vedligeholdelse af
vejen

Vognmanden som bor her, har selv
afholdt den sidste vedligeholdelse.
Vi ser tiden an, og tilbyder evnt. en kasse
øl eller to som vores tilskud til hans fine
initiativ. Vi kan helt sikkert ikke få det
gjort billiger end via ham.
PJ

24/5

Arbejdsdag m.m.

Arbejdsdage er meldt ud via FB til
d. 2 + 3 /6 fra ca. kl. 15:00

Materialer som er
opmagasineret hos
Olav og Vera.

Jan fra Peters hold har tilbudt at hente
det ved lejlighed.

PL

Uge 21

Hvad skal vi bruge?

EN sørger for skruer, plader m.m.

EN

Uge 22

Uddelegering

Det blev besluttet, at nedsætte et par
ekstra udvalg for at få fordelt opgaverne
bedst muligt, og for at kunne holde fokus
på de enkelte opgaver.

RL

Uge 21

PLADSUDVALG.
Udvalg som står for det praktiske omkring
bygninger, forbedringer og istandsættelser og lign. vedr. klubhus og lign.
Opgaver og beføjelser skal aftales hen ad
vejen.
Jesper Kraft blev anbefalet.
RL har d. 24/5 fået bekræftet af JK, at
han er villig til at påtage sig den opgave.
Bestyrelsen takker for tilsagnet og glæder
sig til et godt samarbejde.
OMRÅDEUDVALG.
Udvalg som skal stå for det praktiske
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omkring træningsplads, græsslåning,
gødning, beskæring, rengøring af klubhus
m.m.
Opgaver og beføjelser skal aftales hen ad
vejen.
Tommy Hyldegaard blev anbefalet.
RL har d. 25/5 fået bekræftet af TH, at
han er villig til at påtage sig den opgave.
Bestyrelsen takker for tilsagnet og glæder
sig til et godt samarbejde.
PR. UDVALG
Udvalget hovedopgaver er vores
kommunikation ud til omverdenen,
internt til medlemmer og lign.
Desuden opdatering af Kåringsbilleder.

RL

Uge 21

PJ

FESTUDVALG
Udvalget står for foreningens fester og
består af:
André, John Madsen og Gitte Larsen
Hjemmeside

Måske skulle vi få vores hjemmeside over
på et: .dk domæne, og få lavet
eviggyldige mail adresser på de
forskellige funktioner i foreningen, f.x.
formand@phaarhus.dk
Og lign.

PJ

Tøjsalg

In absentia er CG blevet udpeget til at få
styr på Aksels fine initiativ med klubtrøjer
m.v.
Få styr på hvad der tilbydes til hvilke
priser og leveringstider. Ligeledes
provenu til ÅPH.

CG

Område konkurrence

Unghunde oprykning d. 6/11
Vi er på forkant, skov er reserveret.

PL

1 og 2 prøver

Prøverne er flyttet fra d. 18/6 til d. 20/8
For at sikre at medlemmerne får de
bedste betingelser især m.h.t.
spormarker.

LLP

Meddelt på
FB

Køreplan til
konkurrencer

PL laver et udkast som rundsendes

PL

Juni.

Uge 22

Side 2 af 2

