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Referat
Bestyrelses møde tirsdag d.15/5-18 kl. 19.00 Strandstræde 9
Tilstede: Claus Eggert, Gitte Eggert, Vibeke Grydehøj, Lasse Larsen og Pia
Christensen

1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Evaluering af forårets træning
Hvalpeholdet blev gennemført på lidt over 4 uger, hvilket var lidt for hurtigt. 2 gange om ugen
er bedre. Men det var hvad der var mulighed for. Pia var træner og Pia Jepsen var føl.
Unghunde kører med Vibeke som træner og det kører godt. Der er dog for stor spredning
aldersmæssigt og lidt for mange på holdet.
Almen Inspiration har kun 6 deltagere men kører OK.
Fortsætter har absolut max kapacitet men dt kører OK.
Spor kører fint med Jeanette som tovholder og skiftende planlægger for hver gang.
Jagt starter d. 17/5 og har 6 deltagere. Det bliver spændende at se hvordan det bliver
modtaget.
3. Efterårets træning
Hvalpe træner Pia Christensen og Pia Jepsen går som føl
Unghunde træner Vibeke Grydehøj
Fortsætter træner Lasse Larsen
Almen Inspiration forskellige trænere. Foreløbig har Gitte og Claus Eggert, Vibeke Grydehøj,
Lasse Larsen og Pia Christensen meldt sig
4. Løbske tæver.
Det blev besluttet at vores politik holdes simpel og lyder som følgende.
”Løbske tæver må ikke deltage i træningen i den midterste uge af deres løbetid.
Føreren skal ved ankomst oplyse hvis hunden er i 1. eller 3. uge af løbetiden.”
5. Afslutning d. 16/6
Pia har lavet et oplæg. Det blev brugt som udgangspunkt. Det bliver uden hunde og ren teori
med nogle arrangerede cases. Vi udvælger de hunde der skal bruges.
Vi starter kl. 10.00 og slutter kl. 16.00.
Klubben er vært ved frokost og der bestilles 3 stk. smørrebrød pr deltager ved Den Glade
Gris. Øl og sodavand kan købes til henholdsvis 10 og 5 kr. Pia og Lasse skal til Tyskland hvor
de tager 3 kasser øl og 3 kasser sodavand med hjem.
Der er kaffe kl. 15.00 og Jeanette Albertsen tagen en kage med.
6. Økonomi
Claus medbragte regnskab og pt. har vi et overskud på ca. 14.000 kr.

7.

Kalender (annonce, indskrivning, næste bestyrelsesmøde)
Annonce kommer i midt august, Kontakter Let Køb for at se om de vil sponsorere.
Opstart af efterårs hold i september.
15/6 kører Lasse og Pia ud og sørger for at klubhuset er i orden til om lørdagen. Vibeke sagde
at Lasse bare kunne ringe hvis der var brug for mere hjælp.

8.

EVT
Persondata loven blev diskuteret og hvordan vi som forening skal forholde os til det og hvad
der konkret skal gøres. Lasse og Pia sørger for de dokumenter, der skal lægges ud på siden og
sender skabelon til Ivan. Og for procedurerne, der skal være ift. de forskellige medlems- og
holdlister.
Vi har stadig ikke modtaget noget, der kan benyttes som logo. Der er kommet et forslag fra
Jeanette, men det er taget et andet sted fra og kan derfor ikke bruges.
Claus foreslog at vi skal invitere suppleanterne med til bestyrelsesmøderne, sådan at de ved
lidt mere om hvad der foregår.
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Pia Christensen

