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Rise Sparekasse
reg.nr: 0847 konto: 377422

Referat
Bestyrelses møde onsdag d. 14/2-2018 kl. 19.00 Strandstræde 9
Tilstede: Gitte, Vibeke, Lasse og Pia
1. Godkendelse af referat fra generalforsamling
Godkendt
2. Hvor mange medlemmer og hvad skal vi tilbyde
Vi er ca 36 medlemmer. Der er stadig nogle der ikke har betalt, men de har tilkendegivet at de
gerne vil være med, så mon ikke de betaler når der er tilmelding til træning.
Anne Schytter har ringet angående weekend med kropssprog gerne i april.
Pia Dam Frederiksen som er uddannet af Irene Hjarnved vil gerne komme og holde foredrag og
fremvise film (VHS). Pia skal kun have rejsen i betaling.
Pia Skal ud at rejse så det er rykket til i maj måned. Anne får endeligt besked i februar.
3. Forårets træning opstart
• Hvalpekursus af 12 gang. Pia og Pia starter et intensivt hvalpekursus med 3 gange om ugen.
Opstart marts
• Unghunde hold af 8 gange Vibeke Grydehøj (hunde op til 2 år) Opstart 16. april. Tilmelding
1/4
• Fortsættere af 10 gange. Lasse . Opstart marts. Sendes ud internt
• Almen inspirationstræning. Pia sammensætter program. Opstart marts.Sendes ud internt
• Jagt træning af unge jagthunde. Kurt vil gerne træne til maj hvis tilmelding nok 6 – 8
deltagere opstart maj.
• Sporhold. Tovholder Jeanette. Opstart marts
4. Webmaster
• Hvem vil være webmaster ?
Ivan Grydehøj er ny webmaster
Vi tilmelder os Ommel samvirke- Pia ordner.
5. Kalender (annonce, indskrivning, bestyrelsesmøder)
Annonce i til d. 22/2. Indleveres mandagen før. Pia laver annonce
Lasse snakker med Flemming vedr. indhegning og låger samt natur agilityplads
7. Økonomi.
• På konto pt. Kr. 66.746,93 pr 14/2-18. Der er pt 14 indbetalte kontingenter.
•

Resten afventer at Claus kommer hjem

8. EVT
Pia Jepsen vil gerne lave et eller andet til Ærødagen på klubbens vegne.
Vi afventer et oplæg.

