Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Jensen (PJ)
Referent: Richard Leth (RL)

Tilstedeværende:
Claus Guldborg Nyvold (CG)
Peter Laursen (PL)

Dato: 15.10.2016 i Klubhus i Mølleengen.
Fraværende: Erling Nielsen (EN)

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Område konkurrence
d. 6.11

11 hunde tilmeldt
1 – 6: Engen
Spor: Hovstien
Rundering: 115P eller Bænken incl Øv. 10

Ansvarlig:

Deadline:

Påtænkt 4 kørehold
Kuverter med Sporgenstande
Kuverter med Feltgenstande
Skitser over spor og felt
PJ skal sandsynligvis til Østen
arbejdsmæssigt, så Tilrettelægger bliver
RL

RL

Indkaldes til møde i Engen for at
rekrutterer hjælpere.

RL

Kåring d. 5.11

Tilrettelægger på dagen Peter Lauersen
Sandsynlige deltagere:
Allan
Christian
Claus
Jesper Aaen, Silkeborg

PL

DM Tilskud

Det har tidligere været kutyme at give et
tilskud til DM deltagere fra afdelingen,
men ikke været praktiseret på det sidste.
Fra udtagelsen 2017 ydes et tilskud til
deltager fra Århus PH på kr. 1.500,00 pr.
deltager, der udtaget til DM.

Bestyrelse

Efterårs sæson,
Hold, vintertræning
Status

Britt´s hold: ?
Peter´s hold: Fortsætter
Alko hold: Fortsætter

2 uger før

Da Loni desværre ønsker at stoppe sit
hverv som træningsleder, skal vi have
fundet en ny.
Bestyrelsen vil meget gerne benytte
lejligheden til at takke Loni rigtig mange
gange for hendes store engagement og
vel udført arbejde i denne funktion. Vi
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kommer til at savne dig.
Samtidig gældes vi over at du har givet
tilsagn om stadig at tilbyde din hjælp.
PJ spørger Gitte om hun er villig til at
overtage dette hverv.

PJ

Dec.

Johnny har også ønsket at stoppe som
instruktør.
Også her vil bestyrelsen gerne sige 1000
tak for din altid bredvillig tilbydelse af
hjælp, når der er brug for det. Kun din
sygdom forhindrer dig i at tilbyde dig selv
hele tiden. Det skal du have rigtig megen
tak for.
Indkøb til klubben,
ombygning af
klubhus, tøjsalg m.v.

PH klistermærker
Må kun sælges til medlemmer af
foreningen.
Det er besluttet at indkøbe og installere
en varmepumpe til klubhuset.

Jesper Kraft
PJ, Skal på
dette års
regnskab.

Feb. 2017

PL og Jesper Kraft finder en løsning på
port til skur for plæneklipper.

PL

Forår 2017

Jesper og Olav checker hvorledes DKK
har løst problemet med toiletter uden at
nedgrave en beholder.

PL

Tøjsalg:
Der kan bestilles div.
beklædingsgenstande (T-shirts, Sweet
shirts, Veste m.m.) 1 – 2 gange om året
mod forudbetaling. Det skal gå igennem
PH.

CG

Der er Formandsmøde d. 23/11
Tildeling af div. konkurrencer.
PJ sikkert ikke hjemme, hvem deltager?

PJ

Opvaskemaskine og Buskrydder er
foreløbig udsat.

Formandsmøde

PJ
Julemøde i Skive, med ledsager, med
spisning.
Hvem deltager? (PJ er i Kina)
Kiosk

Det skal henstilles til medlemmer samt
øvrige bruger, at her i klubben bygger
forholdet på gensidig tillid, hvilket betyder
at vi har ingen til at stå for den daglige
drift af div. tilbud.
Vi har desværre måttet konstaterer at
f.x. skålens indhold af penge ikke står
mål med det udleverede antal øl og vand,
Så vær lige ekstra opmærksom på, at ifår
betalt disse uoverensstemmelser.
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