
Bestyrelsesmøde 28.4.21


Deltagere:

Formand: Vibe Lenthe

Næstformand: Klaus Lingskov

Kasserer: Hanne Kozuch

Bestyrelsesmedlem: Lars Bille

Bestyrelses suppl: Karina Hanse

Sekretær: Tinni Meier Engli


Gennemgang og  godkendelse af sidste referat.

Referat godkendt.


Nyt fra formanden:  Formanden har sendt alle tillidsposter 

fra GF til HB så de figurer der.


Nyt fra kasseren: kasseren meddeler der endnu ikke er svar

fra søgningen af anden corona pulje.


Evaluering af arbejdsdag: Arbejdsdagen gik godt og vi kom i mål

med hovedopgaven som var nye skjul. 

Der efterlyses dog en bedre planlægning/ opgavefordeling/ tovholdere

på opgaver vi planlægger fremadrettet.


Forsikring: vores forsikring er steget markant med over 5000 kr 

så der undersøges nu andre muligheder. Vibe og Karina er tovholdere her.


Larsens plads: Tinni spør’ Niller hvordan det går med at rydde den.

Niller har meldt tilbage og han er stadig på opgaven manglede bare noget

mere værktøj som nu er på plads. 


Møde med DCH: Vibe og Karina aftaler et møde med DCH så

vi kan få mere fælleskab på tværs af vores klubber.


Ny lås til rum i baglokale: låsen virker ikke rigtig længere så Klaus

har en ny lås vi kan bruge, Vibe køber hængsel.


Hvalpeshow 15.5.21: Alt er på plads og opgaver på dagen er fordelt.


Indkøb af toast: Annette har lavet regnskab på indkøb af råvarer til hjemmelavet toast

til salg i kredsen. Vi sætter igang og prisen vil være 10,- .


Læskur: I læskur ses der på om der kan komme faste borde og hvis vi får en

pulje penge mere kan der evt blive tale om et ekstra læskur i Lunden.


Græsslåning: Græsset skal klippes en gang om ugen.

Der laves liste på 4 personer som skiftes. Tovholdere er Karina og Lars.


Møde med kommunen:  Hanne og Lars havde et godt møde med kommune

angående vand på prøvebanen. Det viser sig dog at drænene er fra 80’erne og fungerer

ikke længere. Kommunen kan desværre ikke gøre noget ved det. Flyvepladsen har også  
problemer med vand og håber de kan finde midler til en undersøgelse.

Prisen er 150.000 så det må vi vente at se. Lykkes det vil det også gavne prøvebanen.


Udover det, var det positivt at fredningen er ophævet og vi kan

beholde området bare vi passer på dyrelivet. Naturvejledere lagde også mærke

til vi holdt området pænt.

Prøvebanen høre egentlig til flyvepladsen men dette prøves at blive ændret. 




Eventuelt: Der bliver nu solgt bolde og kæder i kredsen ,

prisskilte laver Tinni.

Karina undersøger pris på apportbukke.


Kredsafslutning 26.6.21

Næste bestyrelsesmøde 9.6.21 kl 18.30 i kredsen.



