Indkaldelse konstituerende bestyrelsesmøde
tirsdag d. 4. januar 2021,
kl. 19.00 – 21.30 på Skype.
Forplejning: hver for sig

Afbud; Niels

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Info v/Nanna & Jytte:
Jytte og Nanna har søgt medlemstilskud. Som „altid“ et større arbejde, som forløber
sig over et par måneder.
Nanna har udsendt retningslinjer fra hhv DcH og Kolding kommune omkring
Corona.
Nanna har ordnet nye hold på Klubmodul til 2021. Der sendes mail til hhv hvalpe og
samarbejdshold. Heidi forespørger i Instruktørgruppen om andre ønsker en sådan
udsendt.
3. Økonomi v/Jytte:
64 medlemmer. Der er ikke samlet sammen omkring vores økonomi pt. Det vil give
et misvisende billede, da der kommer løbende indbetalinger, samt at der ikke er
trukket til Lands- & Kredsforening endnu.
4. Konstituering:
Næstformand: Kennet
Sekretær: Heidi
5. Udvalg:

Alle udvalg; Det er en person der er formand for udvalget. Alle udvalg må have alle
de udvalgsmedlemmer de ønsker. Formanden for udvalget skal referere tilbage til
bestyrelsen.
Kantine v/Heidi; - intet nyt
Aktivitet v/Mia;– intet nyt.
Konkurrence v/Jytte; – Der skal være møde d. 13/1 med Venskabsklubberne.
Jytte og Julia deltager, de har bedt om at det bliver online. Vi satser på at afholde
den sidste konkurrence igen og arbejder imod at det bliver 9. eller 10. oktober.
Instruktør v/Nanna; Det har været et stort puslespil, pga corona restriktioner på
max 10, at finde pladser på hvalpe- og samarbejdsholdene. Dette har medvirket at
Heidi og Nanna fremefter (under corona) IKKE arbejder sammen på hvalpe og
samarbejdshold – dette for at give flere pladser på holdene.
Tøj & hundeudstyr v/Winnie; - intet nyt
Drift v/Niels, Kennet; Der bliver gravet mm. I området. (Kommunen) Vi håber
det bliver godt når de er færdige.
Web v/Nanna; - Intet nyt
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Fanebærer; samme procedure som sidste år. Ingen fast fanebærer
Kredsrådsdeltagere; – Jytte & Nanna
Landsmødedeltagere; – Jytte & Nanna
6. Datoer for kommende arrangementer:
Hvad gør vi ift. Bowlingturen, evt. hvad stiller vi i stedet; Vi afventer at ”verden
åbner” i håbet om at gennemføre arrangementet, da vi vægter den sociale aktivitet.
7. Tøj til instruktørerne?
Hvad er bestyrelsens holdning til det spørgsmål som blev stillet på
generalforsamlingen?
- Bestyrelsens holdning er at Instruktørerne selvfølgelig skal have en god og
fornuftig jakke hver.
- Det besluttes, at der skal tales med instruktørgruppen om, hvad der kan være
af ønsker.
- Der ønskes ensartethed i udseende.
- Der ønskes logo på ryg samt ”Instruktør” foran, om der skal stryges eller
broderes logoer på tøjet, besluttes når tøjet er besluttet.
- Bestyrelsen beder Instruktørudvalget om at klare resten.
8. Bordet rundt:
- Nanna informerede om at Henning desværre, men fuldt forståeligt er meldt ud
af klubben.
- Det blev pointeret at gaver til runde fødselsdage, børns konfirmationer, kobber-,
sølv og guldbryllupper osv. er på privat initiativ og ikke fra foreningen.
9. Log-bog 2021:
- Nanna har bestilt hjælper t-shirts 2020

10.

Ref./Heidi

Næste møde, forplejning og evt. punkter:
Punkter; Aktivitetsplan for det kommende år (årshjul)
Forplejning; Mia
Tirsdag d. 16. marts.

