Referat bestyrelsesmøde 2.8.21 i kredsen
Deltagere:
Formand: Vibe Lenthe
Næstformand: Klaus Lingskov
Kasserer: Hanne Kozuch
Best.medl: Lars Bille
Best.Suppl: Karina Hansen
Best.Suppl: Fritz Bennebæk
1. Godkendelse af referat.
Referat godkendt.
2. Nyt fra formanden:
Der meddeles vi nu er ca 75 stemmeberettigede medlemmer i kredsen.
3. Nyt fra kasseren/BHU
Intet at berette fra kasseren da regnskab blev gennemgået på sidste møde.
BHU har afholdt træner møde og trænerne er klar til første træningsdag 14.8.21.
Der vil blive afholdt skue 26.september og prøver 13 november.
Bestyrelsens drøfter om en eventuel væsentest kan blive stablet på benene. Hanne
tager det videre til det øvrige BHU og Fritz vil kontakte relevante personer med erfaring
i afholdelse af væsentest, hvis BHU ønsker det.
4. Formanden foreslår at anska e en hjertestarter til kredsen hvilket alle syntes vi selvfølgelig
skal ha’. Vibe undersøger med TrygFonden.
5. Halvtag klubhus og nyt skur har desværre fået en masse huller, Karina
undersøger med forsikringen om det er noget de dækker.
6. Indskrivning.
Indskrivningslister er klar , træningstider er hængt op i klubhuset og hvalpeholdets
træningsplan blev fremvist for den øvrige bestyrelse.
7. Larsens plads.
Larsens plads er ret ujævn så der overvejes muligheden for eventuelt
at tromle den.
8. Græsset bliver ot holdt af Karina , Lars og Preben men da det er en krævende tjans
i sommerperioden vil vi prøve at nde en person mere der kan dele opgaven
med de 3 andre.
Indkørslen i svinget optil klubhuset er meget tilgroet og udsynet er
dårligt fra begge retninger. Tinni spør’ Niller om han kan beskære det.
samt trimme i siderne ned til Lunden.
( Niller er spurgt og han ordner det efter HAS )
9. Arbejdsdag
Vi holder arbejdsdag i kredsen 9 oktober. Nærmere info følger
med opgavefordeling og hvem som er tovholder på hvilke opgaver.
Vibe melder ud på Facebook når tid er.
10. Der ønskes skilte i skuret med priser på bl.a. bolde, kæder, mad og drikke.
Tinni laver skilte og laminere til ophængning.
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11. C- arbejde
Figuranter har til tider mange hunde og da det er en hård opgave
skal vi være bedre til at minde især nye på man selv skal lave en aftale
med en gurant hvis man ønsker bidetræning og vores generralle regler omkring C-arbejde.

Det er ok guranter selv siger nej til ere hunde på de enkelte træningdage
hundene skal så fordeles imellem andre guranter. Det er guranten selv der
bestemmer hvor mange han eller hun tage på dagen.
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12. Næste møde 8.9.21 kl 18.00 i kredsen

