Bestyrelsesmøde mandag d. 08-10-2018 kl. 19.30
1. Valg af ordstyrer
Bodil

2. Valg af referent
Maja

3. Generalforsamling
D. 3. november kl. 11.00 i klubben.
Bestyrelsen giver kaffe/the og kage til generalforsamling. Sodavand og øl kan købes.

4. Vintertest
Lørdag d. 10/11 i klubben.
Trænerne holder møde d. 18/10, hvor vintertesten planlægges.
Morgenmad – boller og rugbrød + pålæg, kaffe/the (voksne 20 ,- kr)
Frokost – Frikadeller (Bodil) med rødkål og rugbrød (voksne 30 ,- kr.)
Børn u. 12 år halv pris
Sodavand og øl kan købes.
Sidste tilmelding d. 3/11. Betaling ved tilmelding via Kirsten’s mobilpay.

5. Vandrepokaler
Pokaler er sendt til indgravering

6. Juleafslutning / julefrokost
Lørdag d. 24/11 kl. 10 i klubben.
Juleafslutning: Gåtursbingo i skoven.
Afsluttes i klubben med gløgg og æbleskive. Voksne 30,- kr, børn u. 12 år halv pris

7. Overdækning af generator
Projektet skrider godt fremad. Bodil og Per er tovholdere, i godt samarbejde med Jens Jørgen
og Ole Bojer

8. Flyers til ophæng
Bestyrelsen ønsker flyers til ophæng rundt i nærområdet (Ørsted, Allingåbro, Aunning, og
andre relevanter steder)
Maja kom med 4 forslag og bestyrelsen har valgt derudfra.

9. Ansøgning DGI
Kirsten har søgt om


A-bræt og balance, da vores er for glatte, og der er risiko for at
hundene glider på dem






Hjulet – da der kommer nye regler for hjulet, som gør at vi ikke må
bruge det vi har
Skridsikre tunnel med tilhørende velcro-sandsæk – da der er risiko
for at hundene glider i de traditionelle tunneler. Der er regler om at
sandsækkene skal veje min. 30 kg, med velcro-sandsækkene kan disse
deles.
Mur – ny forhindring

Samlet ansøgning ligger på 33.056,-

10. Nyt fra trænerne
Mette Jensen er begyndt som føl.
Thomas er meldt på Viborgkursus d. 17-18/11.
Kirsten er meldt på agility-kursus d. 20/10.

11. Nyt fra kasseren
Vi er registreret hos Sparekassen som forening, og ønsker stadig at være det.
Derfor kræver Sparekassen at få underskrevet referat fra seneste generalforsamling,
underskrevet vedtægter, samt legitimation på det/de bestyrelsesmedlem(mer) der har
adgang til kontoen. Bestyrelsen vurderer at det kun er kasseren, der skal have adgang til
kontoen.
Kirsten har dokumenterne med, som blev underskrevet med det samme.

12. Evt.
Muligheder for Firma Mobilpay undersøges
Mulighed for skraldecontainer på pladsen med tømning, undersøges.
Låsen på den store låge er blevet skåret ”fri” med en vinkelsliber. De nærmere
omstændigheder undersøges.
Kirsten ønsker en lille plæneklipper til at klippe græsset rundt om huset. Vi har dog en
buskrydder i forvejen og bestyrelsen mener at den kan gøre et lige så godt arbejde. Det
aftales at bruge denne, hver gang der klippes med traktor-klipperen.
Renoveringspulje – Bestyrelsen ønsker at søge om ny fliseterrasse rundt om klubhuset, samt
renovering af nuværende. Plane græsplænen. Det sidste har første prioritet.
Sommerfesten hos Bitte og Kim var en hyggelig dag, med ca. 20 fremmødte
Bestyrelsen stemmer for en nytårsappel til januar. Trænerne fastsætter datoen ved
trænermødet.

