Bestyrelsesmøde 12/02/2018 ved Bodil
1) Valg af ordstyrer
Bodil er valgt
2) Valg af referent
Lars er valgt
3) Kalender
Forårsmesse i Rougsøhallen 18/3 Kirsten hører trænerne om der er interesse.
Sommertest 23/6
Sommerfest 30/6 hos Bitte og Kim
Sommerferie 25/6 - 5/8
Lørdag den 31/3 er der træning (påske)
Lørdag 19/5 er der træning (pinse)
27-29/4 ingen træning
8/9 Stenalt marked
3/11 generalforsamling
10/11 klubkonkurrence
Julefrokost 24/11
Kirsten hører trænere om foredrag i klubben i april maj
Bodil foreslår temadag fx spor
4) Opfølgning nytårsappel

Ca 30 tilmeldte, det var en succes.

5) Generalforsamling kreds 3; onsdag den 21-2 Hadsten

Bodil deltager, der skal findes ny kasserer og næstformand.

6) Landsmøde lørdag den 17-03

Bodil deltager

7) Mudderhullet foran klubhus; vi mangler vel lidt fra Jesper?

Der ligger stadig køreplader, Kirsten har skrevet til Jesper. Vi afventer også
renoveringspuljen fra kommunen.

8) Værtsklub i år?

Det var en ok forretning sidste år, så vi ser om der kommer noget vi kan byde
ind på.

9) Kommende arrangementer

Kirsten hører trænere om foredrag i klubben i april maj
Bodil foreslår temadag fx spor
Forslag om foder foredrag (Pito)

10) Sommertest

Evt. agility om formiddagen og lydighed om eftermiddagen.

11) Nyt fra trænerne

Thomas spørger hvad bestyrelsen gør for at skaffe nye medlemmer.
Via Facebook og hjemmeside
Rougsø Messe, Stenalt marked
Maja vil lave et opslag, vi kan sætte op hos dyrlægerne og andre steder
Vi har snakket om at få lavet en streamer/klistermærke til bilen
Thomas går i gang med uddannelse til kredsinstruktør.
Aase har spurgt til forsikring når vi er andre steder (Bodil undersøger)
Aase har spurgt til generatorens dieselforbrug, den har brugt 40L siden nytår,
kan det passe
Den bruger et par liter i timen, så det passer meget godt
Kirsten har været til møde med Susanne og en adfærdskonsulent, hun har
fået nogle punkter der skal arbejdes med

12) Overdækning generato

Bodil snakker med Arne om hvad planen er.

13) Arbejdsdag
Kirsten kommer med forslag til en dato hvor Morten kan komme og svejse beslag i
containerne til ophængning af udstyr.
14) Græsklipning – har vi styr på det?

Per og Jan har styr på det.

15) Nyt fra kasseren
39 medlemmer pr 31/1
17-18 regnskabet skal indsendes til kommunen og offentliggøres på
kommunens hjemmeside.
Vi må nedsætte kontingent betalingen til klubben til 25kr i stedet for 50 pga
forhøjelse til kredsen.
Vi indhenter igen et par tilbud på overdækning af containerne, Per spørger
Towten, Kirsten indhenter også et tilbud og snakker evt. med Carsten
Møgelvang (Agility Jettes mand) vi søger Elro fonden til maj.
Kirsten går videre med oprettelse af mobile pay, det koster 0,75kr pr.
transaktion

16) Evt.
Beslutningsreferat skal på hjemmesiden

