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Referat
Bestyrelsesmøde onsdag d. 3/6-20 kl. 19.30 Strandstræde 9
Tilstede: Vibeke Grydehøj, Ivan Grydehøj, Gitte Eggert, Lasse Larsen, Kirsten Illum
og Pia Christensen

1.Hegn
Vi har yderligere fået kr. 26.500, - fra SE (Syd Energis vækstpulje) betinget af dokumentation af fuld
finansiering
Pia sender dokumentation til SE fra Rise Sparekasse samt Folkeoplysningsudvalget. Lasse har
kontaktet SE for nærmere info.
Vi har i alt modtaget kr. 69.500, - til hegnet.
Vi har modtaget tilbud fra Pit Hegn på kr. 32.500 plus moms og færge som bliver kr. 44.510, - i alt
Og nyt bud fra Ommel maskinstation på kr. 40.000, - plus moms som bliver 50.000- i alt.
Bestyrelsen har besluttet at holde handlen lokalt siden forskellen ikke er større. Men det er betinget af
at arbejdet kan blive udført inden den 1/9-20. Ommel maskine station vender tilbage i løbet af ugen
med om det er noget de kan klare. Hvis ikke de kan, så må Pit Hegn kontaktes.
Bestyrelsen har besluttet. at hvis der er overskud, når hegnet er sat, så skal det overskydende
tilbagebetales til Folkeoplysningsudvalget, så det kan komme en anden forening til gode. Og vi
afventer udbetalingen fra SE.
2. Tilbagebetaling af gebyr
Medlemmet kan få kr. 360,- retur af træningsgebyrret. Bliver orienteret om at overførslen ikke bliver
foretaget før kassereren kommer hjem.
3. Ordne container
Der skal indkaldes til en arbejdsweekend i september.
Lasse og Lennart ordner rundt om containerne og langs krogene i næste uge.
4. Efteruddannelse 4-5/7-20
Vi afholder næste kursus i klubhuset. Pia checker med Svend Jørgen om der er ledigt. Vi køber ind til
morgenmad og frokost. Kaffe, te, sodavand og vand. Pia Kontakter Grace og aftaler nærmere.

5. Kalender (annonce, indskrivning, bestyrelsesmøder)
Hvalpelegestue. Medlemskab. Minimum 4 hunde/ max 8. fra 17-18 i juli måned 4 gange i alt. Vibeke
og Pia. Annonce; klubben betaler selv.
Annonce til efterårs træning i uge 35. Hvalpe indskrivning d 7/9-20 (Andre hold udbydes på
hjemmesiden)
Næste bestyrelsesmøde d.7/9-20 kl. 18.30 med smørrebrød. Tilmelding.
Unghunde opstart 7/9-20 17.00 første gang derefter kl. 18.15
Videregående 8/9-20 KL 17

6. EVT
Ikke noget

Referent Pia Christensen 3/6-20

