Bestyrelsesmøde 31/05/2018 ved Bodil
1) Valg af ordstyrer
Bodil er valgt
2) Valg af referent
Kirsten er valgt
3) Ansøgning til ELRO Fonden
Ansøgning om overdækning af containerne er sendt 31/5
4) Opfølgning arbejdsdag
Gik godt, vi fik lavet rigtig meget. Rigtig mange var mødt op. Dejligt.
Mangler lidt malerarbejde
Mangler 2 reoler i lydighedscontaineren
Mangler den ene side af agilitycontaineren
5) Sommertest
Familieholdet – Hundeførerkort.
Agility – 3 baner
Hvalpeholdet – hvalpetest.
Vi mangler frivillige til køkkenet og på pladsen.
Sidste tilmeldingsfrist lørdag den 16. juni
Tidsplan:
Kl. 8:30
Kl. 9:00
Kl. 12:00

Morgenmad + info
Konkurrencen starter
Frokost (lav selv sandwich)

Morgenmad: kr. 10/børn, 20/voksne
Frokost: kr. 20/børn, 30/voksne
Øl og vand til rimelige priser. Kaffe gratis.
6) Overdækning generator
Vi har aftalt med Crossklubben, at vi laver overbygningen.
Crosserne har tagplader, vi må bruge
Vi har brug for hjælp
Tovholdere: Bodil / Lars.
7) Græsklipning – tovholder
Per og Jan overtager kontakten til Arne mht. græsklipning.
8) Referater hjemmeside
Der er lagt ét referat op, da vi valgte at starte med at lægge referater op pr. 2018.
9) Opdatering af hjemmeside
Andet startbillede
Vi skal have nogle nye billeder af bestyrelsen, trænerne og føllene.

10) Ansøgning Sparekassen – computere
Vi søger om IT-udstyr til foreningen (til kassereren og til trænernes foredrag i
klubben)
Bodil og Kirsten laver ansøgningen i fællesskab
Foreninger kan få gratis internet i primanet eller vestdjursnet. Det undersøges
nærmere.
11) Elinstallation klubhus
Er færdiginstalleret. Bodil snakker med Steen fra kommunen for afslutning af sagen.
12) Værtsklub?
Vi vil gerne være værtsklub. Når tilbuddet kommer til efteråret, skal vi bestemme os
hurtigt.
13) Flyers til ophæng
Maja laver et generelt forslag (A4), hvor man kan afrive oplysninger om ”hjemmeside,
Facebook og mailadresse”. Skal sættes op hos dyrlægen og andre steder. Skal være
klar efter sommerferien.
14) Nyt fra trænerne
Der kommer mange nye hvalpe. Vi overvejer at oprette 2 hvalpehold om lørdagen
(nye: 9:30-11:00, ”gamle”: 11:00-12:30).
Søs + Mona er tilmeldt Rally overbygningen (26/8 + 8/9 + 21/10 + 11/11). De
mangler et enkelt modul af IGU (nr. 6), som de kan tage i januar 2019.
Mona har fået orlov til hun er færdig med sin uddannelse den 20/6.
Marte stopper ultimo juni måned, da hun skal hjem til Sjælland.
Vi har efter ønske fra HF adfærdskonsulenter til 2 HF. Aase har været med til
møderne. Det går fint.
15) Nyt fra kassereren
Vi er 51 medlemmer pr. 24/5 og vi har ca. kr. 30.000 på kontoen
Vi er medlem hos DGI. Det åbner op for nye muligheder for at deltage på kurser og
søge puljer (f.eks. Foreningspuljen på 45 mio.)
Foreningspuljen er delt i 3 med ca. 15. mio i hver:
Op til kr. 25.000
kan søges løbende, svartid 4 uger
25.000-100.000
kan søges hver d. 1., svartid 8 uger
100.000-500.000
4 gange (1/2, 1/5, 1/8, 1/11)
16) Evt.
Bodil køber kaffemaskine til klubben.
Bodil hører Fiskers om, hvad det koster at få hentet affald hos os.
Kirsten afhenter pris på opstilling af udendørs vandhane.

Sponsorplads på klubhus eller containerne. Vi hører de firmaer, der har lavet noget
hos os tidligere. Evt. med et link på hjemmesiden. Maja laver et layout på
hjemmesiden, så sponsorerne kan se, hvordan det vil se ud.
Vi har ikke hørt mere til den ansøgning Aase sendte til Sparekassen Kronjylland,
efter vi var på Ørsted Messen, vedrørende indkøb af træningsudstyr og rally skilte. Vi
køber det selv. Kirsten giver Aase besked om at bestille det.

