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Referat
Bestyrelsesmøde mandag d. 27/05-2019 kl. 19.30 i klubhuset i Ommel
Tilstede: Vibeke Grydehøj, Gitte Eggert, Lasse Larsen, Pia Christensen og
suppleanter Pia Jepsen og Kirsten Illum
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Evaluering af forårets træning
Holdene har kørt ok.
Der skal laves et evalueringsskema til holdene. Lasse laver og Pia renskriver.
Løbetidsregler skal sættes på træningsplanerne så de er synlige.
3. Medlems antal samt holdlister
Vi er pt. 59 medlemmer.
Hold: Hvalpe – Unghunde – Fortsættere – Alm. Inspiration – Eftersøgning - 5 hold ialt
4. Efterårets træning
Hold :
Hvalpe Pia Christensen
Unghunde Vibeke Grydehøj
Fortsættere Lasse Larsen
Alm. Inspiration Pia Jepsen
Eftersøgning med tovholder (Vibeke og Gitte finder ud af om Jeanette vil fortsætte)
Pia Jepsen vil gerne i gang med træneruddannelse. Pia spørger Julie om hun vil i gang nu også.
5. Planlægning af afslutning d. 15/6-2019
Mødetid for bestyrelse kl. 9,30. Gitte og Claus har meldt afbud. Dagen starter kl. 10.30
Der laves en bane med pølse forhindringer. Og så en dommer til trick.
Der kam bestilles smørrebrød som betales ved bestilling – Pia hører Annes Landkøkken om hun kan
ellers Brugsen.
Lasse køber pølser og drikkevarer.
Medlemmerne opfordres på invitationen til at bage kage
Pia sender invitation og modtager tilmeldelser

6. Planlægning af træner weekend med Grace 6-7/7-2019

Pia kontakter Grace med følgende
Kropssprog
Krisehåndtering
Ny træningsinspiration/input indenfor alle områder
Nye øvelser
Vi planlægger efter 10-16 begge dage
Klubben sørger for forplejning
Alle aktive trænere inviteres
7. Kalender (annonce, indskrivning, bestyrelsesmøder)
Annonce i avisen d. 15/8-19
Pia spørger Let-Køb mht. sponsorering
8. Økonomi.
Klubben har kr. 123.730,15-, på konto.
Der er evt. 2 kandidater til en træneruddannelse.
Har modtaget kr. 13.549- fra Folkeoplysningsudvalget
Fået afslag fra Rise Sparekasse
Sendt en ansøgning til Friluftsrådet
Mangler at sende ansøgninger til de andre pengeinstitutter
9. Hegn. Skal vi gå i gang eller skal vi vente?
Vi venter med at starte projektet indtil vi har fået flere penge ind fra fonde.
Pia Jepsen og Dorthe Reikjær sørger for ansøgninger
10. Tilbud på trøjer
Vestene er for dyre. Vi tror ikke vi kan få dem solgt.
Pia spørger Søren om en trykpris – hvis vi selv kommer med T-shirts, tasker og veste
11- EVT
Pia kontakter Hundedamen for at aftale nærmere mht. en aftale i efteråret.

