Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. november 2020,
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset.
Forplejning; Kennet
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Forberedelse generalforsamling, samlet beretning og indkomne forslag:
(Fælles beretning lavet og sendt til Nanna)
*Bestyrelsen mødes kl. 18 og stiller borde op samt holder forberedende
bestyrelsesmøde.
*Kennet medbringer drikkevarer (øl og vand)
*Indgang i gården. Skilt med CcH (V. Heidi)
*Ekstra mundbind medbringes (Jytte)
*Winnie undersøger omkring håndsæbe og papir servietter.
Bestyrelsen indstiller kontingent – (se indkaldelse til generalforsamling)
Nanna udsender indkaldelsen.
3. Info v/Nanna & Jytte:
Kommunale tilskud i forhold til IGU 2020 stilles i ro og afregnes samlet i 2021.
4. Økonomi v/Jytte:
Jytte informerede om økonomien, hun fortæller bla. at Corona har givet et mindre
underskud og at vi ikke behøver søge tilskud til det.
5. Udvalg:
Kantine v/Heidi: RYD OP EFTER JER SELV OG JERES HOLD. Instruktører på dagen
bedes ”gå en omgang” inden klubben denne forlades på dagen, så der ikke
efterlades teskeer i håndvasken – spritten skal ind – kaffekander væk mv. Alle har
et ansvar for VORES klub.
Aktivitet v/Mia: Der blev talt om et fremtidigt arrangement, som kunne støtte en
forening – feks. STH eller Førerhundene.
Konkurrence v/Jytte: Vi ser frem til indkaldelse til Venskabsmøde. Rally sydjysk
28/8 2021 i CcH. Der er afholdt klubmesterskab med corona restriktioner – men en
god dag.
Instruktør v/Nanna: Bruno underviser ude i november og december, Nanna og
Heidi har taget over på konkurrenceholdet. Janne har meldt ind med 4 x
sportræning til holdet. Flere melder ikke fra via klubmodul, dette er frustrerende for
instruktørerne. Ellers er intet nyt, godt nyt.
Tøj & hundeudstyr v/Winnie: Reklame for tøjsalg er altid godkendt. Der arbejdes
imod ”løbende” bestillinger.
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kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset.
Drift v/Niels & Kennet: Intet nyt.
Web v/Nanna: Intet nyt
6. Bordet rundt: Påmindelse om afspritning til alle. Alle hold holder hver deres
juleafslutning.
7. Logbog: Jonna, Janne, Heidi, Gerda
8. Næste møde Generalforsamling
Ref./Heidi

