Mødereferat bestyrelsesmøde
Mandag, den 28.04.2014 – kl. 19.30
Til stede:

Hans Mikkelsen, Mette Adamsen, Stig Møller Carlsen, Jens Nielsen og Hans-Henrik Tungelund.

Mødested:

I klubben

Referent:

Hans-Henrik Tungelund

Punk Emne:
t:
1.

Nyt fra Brugshunde-udvalget.
Udvalget består af Jens Nielsen og Linda Jensen.
Kursus med ekstern figurant er en stor succes. Der er 15 tilmeldte, heraf 12 fra klubben. Det er over 10
mandage, og der er håb om at det kan gentages til efteråret.
Kan IPO indkøbe et special ærme til ca. 700 kr? Ja, det er godkendt.
Bestyrelsen har set på reglerne for passive medlemmer. Passive medlemmer har adgang til kurser mod
fuld betaling, såfremt de ikke optager plads for et fuldtbetalende medlem.
IPO afd. taler om at gøre deres uofficielle træningsdag om fredagen 15-18 til en rigtig træningsdag.
Umiddelbart konflikter det ikke med andre hold.

2.

Bladudvalg.
Bestyrelsen synes at det nye blad er meget flot. Desværre har der været frafald i udvalget, så nye
medlemmer opfordres til at melde sig. Kontakt Anne-Grete Moeslund på ajmo@dk.dk

3.

Økonomi.
Balancen er tilfredsstillende. I forhold til samme tid sidste år, ligger resultatet ca. 13.000 over. Det ser
fint ud.

4.

Agility-bænke.
Agility har ytret ønske om bænkesæt ned til agilitybanen. Det foreslås at forhøre sig hos PGU hvad de
skal have for det.

5.

Græsslåning.
Græsslåmaskinen kører på sidste vers. Vi skal have anskaffet noget til erstatning. Hans ser på
markedet. Det ser ud til at vi skal ud og investere en vis sum for at få noget ordentligt udstyr.

6.

Klubhuset.
Formanden er ved at undersøge priser på elementbyggeri. Det vil kunne forenkle byggeriet en del, og
gøre det mere tilgængeligt for alle ”ikke håndværkere” i klubben. Det lyder som en god idé.

7.

Klubmesterskabet.
Der er bestilt dommere til lydighed. Der er styr på planlægningen.
Det er bestyrelsens holdning at vi fra næste år kun afholder ét årligt klubmesterskab, i efteråret.

8.

Evt.
Omgangstone i klubben. Det er kommet bestyrelsen for øre, at omgangstonen medlemmer imellem til
tider har været hård og ubehagelig. Bestyrelsen finder det uacceptabelt, og opfordrer alle til at holde
en god omgangstone.
Der kan bestilles T-shirts med hundens navn gennem klubben. Der hænger en bestillingsseddel i klubben.
Den koster kr. 100.
Lydighed har fået bevilget et sløringsnet, der kan bruges af alle til rundering.
Hjemmesiden bliver rettet lidt til af Stig.

