
Referat bestyrelsesmøde 18.5.22 i kredsen


Deltagere:

Formand: Vibe Lenthe

Næstformand: Lars Bille

Kasserer: Hanne Kozuch

best.suppl: Kristina Ambus

best.medl: Karina Hansen

Sekretær: Tinni Engli 


1. Godkendelse af sidste referat 

Referat godkendt.


2. Nyt fra formanden 

Intet nyt lige pt.


3. Nyt fra kasseren & BHU.

Økonomien bliver gennemgået fra de første 4 måneder og trods mange udgifter samt dyre poster 
som el og vores nye forsikring er der et overskud på 5000,- 


Skuet gav ca 5.500,- i + og AK gav ca 2800,- i +


BHU meddeler at der er brugsprøver 11 juni og UHP 26 juni 


Der vil tilbydes ringtræning lørdage i juli måned fra kl 9.30 med instruktør. Datoer vender vi tilbage 
til og Vibe melder ud når det er på plads.


4. Græsslåning

Karina, Lars & Martin står for at slå græsset denne sommer og finder selv ud af fordelingen 
omkring dette.


5. Rampe til græsslåmaskinen.

Vi er så heldige at Martin vil bygge en rampe til vores græsslåmaskine.


6. Afslutning/ Indskrivning & Træningskontigent 

Der er forårs afslutning d.18.6.22 kl 9.30 i kredsen. Tinni spør`Rasmus om han vil sætte en agility 
bane op så store og små kan prøve en masse sjove forhindringer. Tinni spør´ ligeledes Annette om 
hun vil købe ind til Pølser da vi afslutter med grill. 


Rasmus og Annette er spurgt nu og alt er på plads.


Tinni laver opslag på FB.


Indskrivning bliver tirsdag 9 august fra 18.00 til 19.00 ( Tinni laver lister ) 


Træningskontigent stiger lidt til næste sæson. Priser vil blive hængt op i klubhuset snarest ( Tinni )

Og Vibe lægger det på hjemmesiden.


7.Forenings arbejde. 

Der bliver drøftet forskellige muligheder for mere indtjening til kredsen. Flere forslag kommer på 
bordet bl.a. at være frivillig hjælper til koncerter hvor de penge man tjener går til kredsen, fonde, 
OK kort, & forhindrings K9 løb. Masse bolde er i luften og der vil blive set på det løbende.


8. Reparation af klatrespring på den store bane ( prøve banen ) 

Dugen på springet er slidt så der bliver talt om hvad vi har af muligheder for at fikse det.

Vi bliver enige om Karina spør`Jesper fra Brugshundeshoppen som gæster vores kreds på lørdag 
21.5.22 om de har nogle ideer og priser på en ny dug.


9. Kreds t´shirt 

Nu sommeren er her er der ønske om kreds t´shirt med vores logo på. Karina høre med pris.




10. Køkken/ spisning 

Der bliver arbejdet på at minimere svind på bl.a. drikkevarer og vi skal fremover huske hinanden 
på at skrive hvad man har købt når man betaler med mobilepay.


Fælles spisning om tirsdage er i fuld gang. Der har været spørgmål om man skal betaler 5,- til 
kredsen udover det man betaler til den der har tilbehør med, sådan har det været før i tiden men 
bestyrelsen beslutter at afskaffe dette. 


11. Lås glasskabet

Kristina vil se om man kan finde en låse ordning til skabet med bolde osv uden nøgler så der 
bliver mere styr på hvad der sælges.


12. Dato for næste bestyrelsesmøde.

Vi holder møde i forlængelse af indskrivningen 9.8.22 altså fra kl 19.00


13. Eventuelt.

Vibe laver et opslag på FB om der er nogen der måske ligger inde med et borde/bænke sæt eller 
2 så vi kan få nyt på bagerste bane og i lunden.


Der bliver ytret ønske om at indkøbe en Flexpole og en Flexhole til kredsen, Karina høre med 
brugshundeshoppen.


Der bliver talt om medlemsaftener hvor flere ideer bliver drøftet. Til sæson start vil vi se om vi kan 
få en teori aften om C-arbejde / introduktion til dette på benene.


Vi taler også om at stikke en føler ud til medlemmerne om der kunne være stemning for et 
førstehjælp kursus til hund.


Karina fortæller vej & park gerne vil være behjælpelige med at flytte de store sten ned til bagerste 
bane så der kan blive spærret af indtil banen.



