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Bestyrelsesmøde 8.1.22 i kredsen

1. Godkendelse af sidste referat
referat godkendt.
2. Nyt fra formanden
Beretning er igang og er snart færdigskrevet.
Års nåle til uddeling ved GF er på plads.
GF er der styr på og Jørgen Hindse har sagt ja til at komme og styre slagets gang. Vibe laver
indkaldelse.
Formanden meddeler også vi er 77 medlemmer d.d.
Der er online formandsmøde 27.2.22. Lars Bille deltager i stedet for vibe og vil eventuelt høre
om man kan få lavet en rammeaftale med fælles forsikring af vores klubhuse, så ere kredsen har
en samlet forsikring.
3. Nyt fra kasseren
Årsregnskabet 2021 giver et glædeligt overskud fra ordinær drift på 18.664,77
4. Nyt fra BHU
Træner kursus med Eva Olsen fra kreds 3 d. 23.1.22 i kredsen
Prøve i kredsen 26.2.22
Weekend arrangement i kredsen 12&13 marts , 12.3.22 - avlskåring , 13.3.22 - kombiskue
Atle sørger for reklame på dette.
Kreds match 7.5.22
Bakke tur med kreds 3 d. 2.4.22
5. Larsens plads
Der ønskes at nde en løsning på at få arealet adt og derved lettere at bruge og slå.
Tinni tager fat i en greenkeeper for at høre hvad mulighederne er for at få en ad n plæne.
6. Skraldespande
Det er stadig et stor problem med ødelagte skraldeposer rundt omkring så Karina tager lige
fat i DCH igen og høre hvor langt vi er med en løsning.
7. Lys/overvågning/spærring ved det bagerste bane
Der arbejdes på at få overvågning og Stefan vil gerne hjælpe med dette samt han gerne vil hjælpe
med at få sat mere lys op.
Klaus har tjekket priser på wi og karina går videre med politiet om hvad der må gøres i forhold til
overvågningen.
Karina vil ligeledes nde ud af med kommune/vej & Park om hvordan vi evt kan få sat kampesten
op langs prøvebane så vi fremadrettet kan undgå ødelæggelse af græsset, da der for ikke så
længe siden var en ATV nede og køre banen op.
8. Eventuelt
Der skal nye køleskabe til klubben og Karina er på sagen.
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Der tales om at købe hættetrøjer med logo som kan købes i kredsen, samt det ville være godt at
ha`separate trøjer til trænerne. Karinas datter Line vil prøve at tegne et schæferhoved vi kan
bruge.

Karina er super aktiv og har også søgt legat fra kæden Normal …. Vi venter på svar og håber på
et lille økonomisk bidrag til kredsen.
Dato for næste møde aftales efter generalforsamlingen.

