Referat bestyrelsesmøde 9.6.21 i kredsen
Deltagere:
Formand: Vibe Lenthe
Næstformand: Klaus Lingskov
Kasserer: Hanne Kozuch
Bestyrelsesmedlem: Lars Bille
Bestyrelses suppl: Karina Hanse
Sekretær: Tinni Meier Engli
1. Godkendelse af sidste referat
Referat godkendt.
2. Nyt fra formanden.
Der er ønske om at starte tirsdags spisning i kredsen nu forsamlings antallet
er øget. Dette meldes ud så alle der har lyst kan deltage.
3. Nyt fra øvrig bestyrrelse og kasseren.
Der er nu 22 indskrevne på hvalpeholdet og det er glædeligt
med så mange der ønsker at træne i kreds 6.
Kasseren meddeler at der trods lidt større udgifter til bl.a. utæt
tag samt g. udstyr vil forventes et overskud på mellem 10 &15.000,- pr 30.6.21
4. BHU arbejder på et kursus for trænere og guranter. Derudover kigges
der på et kursus for kredsens medlemmer med evt Peter Gamnelgaard.
Der vil også blive et gurant kursus med Tommy Hansen i september
da der er mønstring i november.
5. Møde med DCH bliver 22.6.21 Karina & Tinni
tager mødet denne dag.
6. Larsens plads.
På Larsens plads står græsset højt og vi er aldrig helt kommet i mål
med at få ryddet til en ekstra bane.
Hanne meddeler at Niels Jørgen ( købmanden ) godt vil slå græsset
til en pris på 1500,- vi er alle enige om at sige ja tak samt spørge om
han for lidt ekstra også kan ta’ “trekanten”.
7. Sommerafslutning
Alle trænere opfordre deres hold til at komme til en sjov sæson afslutning med
konkurrencer og bestyrelses giver en grillpølse for alle der har lyst.
Klaus står for poster og Tinni meddeler Annette hvad der skal købes ind til dagen.
Vibe melder ud på Facebook.
8. Indskrivning bliver tirsdag 10.8.21 fra 18.30-19.30
9. Fog fonden/ corona pulje
Der er stadig penge tilbage fra de ekstra midler vi k tildelt
og det besluttes at vi vil få bygget nogle bure i skyggen bag læskuret.
Karina taler med Preben om dette.
Der ønskes også 2 ytbare skjul samt 2 faste skjul på Larsens plads, Lars er tovholder her.
10. Sponsorater
Vibe meddeler vi som altid sponsorer HAS og ungdomslejeren.
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11. Nyt bestyrelsesmøde bliver 2.8.21 kl 17.00 i kredsen.

