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Referat
Bestyrelsesmøde mandag d. 18/11-19 kl. 19.00 hos Vibeke i Buegade 8
Tilstede: Gitte Eggert, Lasse Larsen, Vibeke Grydehøj, Pia Jepsen og Pia Christensen

1. Forslag til at godkendelse af referat udtræder som punkt og referatet laves under mødet.
Referat skrives under mødet. Og godkendes i slutningen af mødet
2. Evaluering af efterårets træning – trænere skal medbringe evalueringsskemaerne.
Almen inspiration. Pia J synes at det går godt med holdet og er glad for evalueringsskemaerne og
bruger dem til at planlægge træningen efter.
Unghunde: Vibeke havde mange på holdet, er fint med hjælp fra Julie. Hvis lige så mange til foråret
kan holdet evt. deles op i 2 med 45 min. til hver.
Hvalpe: Pia C havde delt holdet op i alder og en halv time til hver. Feedback fra hundeførerne var
positivt.
Videregående: Lasse lavede varieret træning og antal hunde pr gang var varieret. Der var et par der
havde klaget lidt over larmen på fjernvarmen på evalueringsskemaet, men ellers var folk godt
tilfredse.
3. Planlægning af forårets træning
Videregående: Lasse tager holdet men flytter det til en anden dag, da han har booket sine mandage i
foråret. Lasse checker med Boldklubben hvilke dage der er ledigt.
Unghunde: Vibeke tager holdet og spørger om Julie vil hjælpe
Hvalpe: Pia C tager holdet
Klikker træning: Pia J tager holdet
4. Generalforsamling
Afholdes den 20, januar 2020 i klubhuset
Præmieoverrækkelse: Årets makkerpar
Slideren
Årets ÆcH’er
Årets sporhund
Forslag til præmier skal med til næste B-møde. Der skal nomineres en fra hvert hold forår og efterår
Med spisning kl. 18.00. Tilmelding nødvendig. Og generalforsamling kl. 19.00
# på dagsordenen: forslag fra bestyrelsen om finansiering af hegn
5. Opfølgning på trænerkursus med Grace
Pia C melder tilbage til Grace at vi gerne vil gøre det på 3 weekender i stedet for 5 gange og at vi kan
planlægge de weekender sammen. Kurset forventes startet i foråret.
6.Opfølgning på ansøgninger til hegnet
Vi har fået afslag på alle ansøgninger bortset fra Folkeoplysnings udvalget.
Pia C søger hos Nordea, Sydbank og Fionia, Albani Fonden

7. Kalender (annonce, indskrivning, bestyrelsesmøder)
Indkaldelse til generalforsamling skal ud 3/1-20
Næste bestyrelsesmøde 14/1-20 i Strandstræde 9 kl. 19.00
8. Økonomi.
Der står ca. 100.000, - på kontoen
Tilføjelse til tidligere beslutning om refundering af udgifter til træneruddannelse
Færgeudgifter plus benzinudgifter dækkes af klubben ved fremvisning af kvittering.
Forplejningen gælder 1 enkelt måltid- max kr. 250,- pr. kursus.
9. EVT
Tryk på T-shirt fra Heidi Sport kr. 1800,- ved køb af 25 stk. (72 kr. stk.)
2800,- ved køb af 50 stk. (56,- pr stk.)
Broderet logo på veste som vi selv kommer med ved 10 stk. kr. 75,- pr. stk.
Alle priser er inkl. Moms
Michals jagt har veste til kr. 200,- med deres logo bag påPia C spørger Janni ved Land og Fritid om de kan skaffe billigere
Referat godkendt ved mødet. 18. november 2019.

