Deltagere:
Formand: Vibe Lenthe
Næstformand: Klaus Lingskov
Kasserer: Hanne Kozuch
Bestyrelsesmedlem: Lars Bille
Bestyrelses suppl. : Karina Hansen
Sekretær: Tinni Meier Engli
Referat:
1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat.
Referat godkendt.
2. Nyt fra Formanden.
Der har været online formandsmøde med Hovedklubben
hvor der især blev lagt vægt på medlemskab heraf.
Der har været et uheld i en anden kreds hvor en kom til skade
På træningsbanen, kredsen endte i retten og kredsen måtte
indgå forlig til tilskadekomne på 80.000,Lovgivningen omkring dette undersøges og vi skal her i kredsen
nde ud af hvordan vi bedst muligt undgår ligende hvis uheldet skulle være ude.
Skal der en form for skilte op ? Dette arbejdes der på.
Ellers ønskes det at vi i højere grad deler positive historier om vores
schæferhunde så mediebilledet kan blive mere positivt omkring sporten.
3. Nyt fra Kasserer/BHU
Gennemgang af årsregnskab 2020 som vi er kommet nt ud af.
Der er søgt corona hjælpepakker og vi har fået 10.000,- indtil nu
Der bliver søgt om endnu en hjælpepakke på omkring 9000,- for
tabt indtægt.
Der søges tilskud DGI til en indhegning, ugtspring, eller ytbare skjul
Karina undersøger priser først.
Fra BHU er der 2 prøver på vej og en præmiefremstilling.
Sporhundeprøve 18.4.21
Præmiefremstilling 25.4.21
Brugshundeprøve 2.5.21
4. Generalforsamling skal senest været afholdt 15.5.21
vi afholder generalforsamling udendørs i kredsen 14.4.21
Vibe indkalder.
5. Medlemskab Hovedklubben
Der besluttes at ønskes der C- træning i kredsen skal man være
medlem af Hovedklubben. Har man pladskort skal være medlem
af Hovedklubben og kreds 6.
Medlemmer i kreds 6 er i skrivende stund 54 stemmeberettiget
og 11 ikke stemmeberettiget.
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6. Figurant føl. Figurant føl vi fremover få dækket deres manchetter af kredsen.
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Bestyrelsesmøde 17.3.2021 i kredsen

7. Indskrivningslister
Tinni renskriver Indskrivningslister til Hanne og hænger holdlister
op i klubhuset.
8. Tag
Taget på klubhuset var der hul i og det regnede ind.
Lars sørgede for en go’ pris på reparation og skaden er nu udbedret.
9. Lys på P-plads mangler stadig men bliver set på i løbet af foråret
der skal indkøbes en stige til formålet.
10. Rydning af Larsens plads og der hvor læskuret skal stå.
Tinni tager fat i Niels for at høre om det er noget han kunne gøre,
det er allerede i gang og snart vil vi ha’ en ekstra træningsplads
samt plads til læskur i Lunden.
Karina er tovholder med hensyn til materialer til skuret.
11. Arbejdsdag
Der aftales arbejdsdag i kredsen med hovefokus på at få
lavet vores skjul , Lars er tovholder på materialer her.
Dato bliver 10.4.21 efter træning.
12. Træningsbolde og Dankæden
Salg af diverse i kredsen. Klaus undersøger priser på chuckit
bolde til salg i klubben. Halsbånd ( kæder) og apportbukke
ønskes også til salg Karina og Klaus er tovholdere her.
13. Salg af chokoladebare og Toast
Tinni høre med Annette om hun kan nde priser på chokolade og toast.
Annette er sat i gang og vender tilbage.
14. Priser for træning næste sæson.
Dette tages op til næste møde
15. Handler kursus ( for dem der har lyst til at løbe med hund)
Tinni tager fat i Michelle samt Fritz og høre hvordan setuppet
skulle være. Fritz er på sagen og vil vende tilbage.
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16. Næste bestyrelsesmøde.
7.4.21 kl 18.30 i kredsen.

