Indkaldelse til bestyrelsesmøde søndag d. 21. juni 2020,
kl. 10.00 – 12.30 i klubhuset.
Forplejning; Nanna
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden;
Godkendt
2. Info v/Nanna & Jytte:
„Alt“ er blevet udskudt/aflyst pga. Corona – bla Landsmøde udsat på ubestemt tid.

(I skrivende stund er der dog indkaldt til Landsmøde 30/8, i Vejen)

Link til indkaldelse mv: https://dchdanmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=114
Alle bedes kigge igennem og melde ind hvis de mener, der er noget vi skal tage
fælles stilling til.
Kreds generalforsamling – ny formand, Annette Høft.
Før-landsmøde i kredsen nåede at blive afholdt (før corona). En anderledes måde,
med en ny formand – spændende møde, med ny struktur.
3. Økonomi v/Jytte:
Jytte informerede om økonomien og vi har klaret corona-krisen med et underskud
på små 1700,- kr., hvilket må siges at være ok.
Jytte har forsøgsvist lavet et ”handle Dankort, dette fungerede dog ikke optimalt, så
ideen er lagt på hylden pt.
Udvalg:
Kantine v/Heidi: Kennet har hjulpet med indkøb i forbindelse med corona. Tak for
det. Kantinen bliver klar til frisk opstart til august.
Aktivitet v/Mia: Intet nyt. Forslag til arrangement – Heidis Hundebiks tilbyder
foredrag omkring CBD-olie til vores kæledyr. Måske i det nye år?
Konkurrence v/Jytte: Det blev besluttet at vi afholder Klubmesterskab og Klubfest
lørdag d. 7. november.
Instruktør v/Nanna: ”Nye tiltag” - ændring på navnet ”begynderhold” til
”Samarbejdshold”, nedlæggelse af nuværende samarbejdshold, opstart D-hold og
Rally-begynder hold. Dette informeres der om på næste instruktørmøde, som
afholdes mandag d. 29. juni.

Winnie havde udbedt sig et punkt/spørgsmål vedr. Instruktørudvalget:
Kommunikation mellem instruktører og instruktøraspiranter samt planlægning af
instruktøraspirantens uddannelse.

Der er blevet talt om hvordan vi hver i sær forholder os fremadrettet, såfremt vi får
oplysninger som sorterer under et andet udvalg end vores eget.
Tøj & hundeudstyr v/Winnie: Winnie er i fuld sving med at finde hoved og hale i
t-shirts med tryk.
Kennet & Niels er hver i sær ved at undersøge om vores medlemmer evt. kan få
noget rabat ved køb af hundeførertøj.
Drift v/Niels & Kennet: Vejen ser godt ud pt. Græsklipperlisten skal ned i
klubhuset. Brønden (på p-pladsen) er ordnet.
Et stort ønske at få repareret hegnet ind mod rensningsanlægget.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde søndag d. 21. juni 2020,
kl. 10.00 – 12.30 i klubhuset.
Web v/Nanna: Nanna gør hvad hun kan for at følge med, der er ofte nye
muligheder. Det er blevet muligt at oprette hjælperlister via klubmodul og Jønne
har stadig fuld adgang, så han kan hjælpe med at uploade referater mv.

ALLE SKAL MEDBRINGE PC NÆSTE GANG VI SES, SÅ VI ALLE KAN
REGISTRERES MED KORREKTE RETTIGHEDER.
4. Sydjysk mesterskab
Sidste tilmelding 1/8 – pt 3 tilmeldte. Kennet og Mia spørger Lykke og Gerda.
Nanna spørger Heidi C. og Hanne W. Jytte spørger Marianne dT. om de kan hjælpe
på dagen, såfremt det bliver nødvendigt. Vi vil gerne have så mange hjælpere at
vores egne Rally hundeførere kan få mulighed for at tilmelde sig konkurrencen.
5. Introduktion til Klubmodul v/Winnie:
Mange medlemmer efterspørger en fælles undervisnings dag/aften i klubmodul.
Niels vil gerne give noget undervisning i APP’en til HF. Alle instruktører laver en
føler på deres hold, om der er interesse/behov for en undervisning i Klubmodul og
kan derudfra lave en aftale med Niels.
6. Bordet rundt: Sommerferie – juli. Ingen fælles afslutning i år.
7. Log-bog: Jonna,
8. Næste møde og evt. punkter: Mandag d. 3. august Kl. 20.00 – eneste
emner: Nye corona regler og Rally konkurrence.
Forplejning v/ Kennet
Referent Heidi

