Referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018
Deltagere: Michael, Karina, Dorte og Flemming
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 17. april 2018
Referatet blev godkendt.
2. Økonomi, medlemstal, herunder forespørgsel fra træneraspirant mht. nedsættelse af kontingent
for 2018
Sidste opgørelse viser, at der nu er 88 medlemmer.
Økonomien ser fin ud.
Det blev aftalt, at vi fortsætter med den nuværende praksis, hvorefter nedsættelse af kontingent
sker fra året efter en træner/instruktør er blevet færdiguddannet. Der er således Ikke nedsættelse
af kontingent for træneraspiranter. Uddannelsen som træner/instruktør koster i sig selv 3.500 kr.
3. Susanne har efter eget valg trukket sig fra bestyrelsen den 16.juni 2018
Birgitte Nonved træder ind i stedet for Susanne.
4. Fastsættelse af kantinepriser
Maddag: prisen sættes til kr. 35, da det ikke løber rundt med den nuværende pris på kr. 20 selvom
der købes ind så billigt som muligt.
Der også er problemer med at få dækket udgifterne til rundstykker i vinterhalvåret, der er blandt
andet for stort spild, da ikke alle indkøbte rundstykker bliver solgt, hvorfor det blev aftalt at
nedsætte antallet af gange, hvor der kan købes rundstykker til to gange om måneden – i lige uger.
Således vil der i uge 40, fra lørdag den 6. oktober 2018 og derefter uge 42 osv. være mulighed for at
købe rundstykker.
5. Sommerafslutning
Sommerafslutning torsdag den 28. juni 2018. start kl. 18.00.
Træneraspiranterne står for forskellige stationer. Bygselv burger kl. 19.30.
Karina køber ind.
Flemming sørger for sodavand/øl.
6. Dato for afholdelse af jubilæum?
Dagen for afholdelse af 40-årsjubilæum flyttes til den 17.november 2018, kl. 10 - 13.
7. Klubsalg til medlemmerne, eksempelvis salg af kage i forbindelse med træning. Salg af andet?
Karina arbejder videre med dette, eksempelvis prøve at få afklaret om der kan skaffes softjakker og
veste.
Et kagesalg må afvente, at der etableres Erhvervs MobilPay, idet den nuværende ordning med
MobilPay er for vanskelig at administrere.
8. Tilbygning, hvor langt er vi, hvad skal der gøres?
Det gamle tag skal tætnes. Michael og Flemming ser på dette i den kommende uge. For så vidt
angår selve taget over tilbygningen, skal dette lægges om senere for at forhindre, at det regner ind.
9. Agria Kursus 2018 for alle klubbens instruktører (trænere)
Der er tale om et kursus, som er sponseret af Agria Dyreforsikring. Kurset er for alle klubbens
instruktører/trænere.
Kurset har overskriften ”Hvordan bliver nye medlemmer til gamle medlemmer.” Man vil på kurset
komme ind omkring - velkomst til vores nye medlemmer, - gode ideer til belønningsstrategier og –
gode øvelser til hvalpe og teenagehunde. Kurset indeholder både teori og praksis.
Dorte tager kontakt til Susan Eino med henblik på at finde ud af, hvordan vi kommer videre med
dette kursus.

10. Henvendelse fra ProBooster hundefoder
Der er kommet en henvendelse fra ProBooster hundefoder, som gerne vil sælge hundefoder til
klubbens hundeførere, hvor klubben så vil kunne tjene nogle penge for hver stor sæk hundefoder
det enkelte medlem køber.
Firmaet tilbyder, at det enkelte medlem der ønsker at købe hundefoder betjener sig via ProBoosers
hjemmeside, hvor det bliver firmaet, der tager imod bestillinger og betaling og sørger for levering
til det enkelte medlem.
Flemming tager kontakt til ProBooster med henblik på, hvordan vi kan komme videre.
11. Henvendelse fra beboere i Bøgeparken/Egeparken vedrørende vedvarende gøen fra hunde.
Det var efter henvendelsen fra beboerne blevet henstillet til medlemmerne at parkere væk fra
vejen, væk fra Grønvangen.
Der var efter det foreliggende ikke nogen problemer med vedvarende gøen til træningen torsdag
den 21. juni 2018 om eftermiddagen/aftenen. Så vi håber den ændrede parkering har afhjulpet
problemet.
12. Invitation til aktivitet i Langeskov Centret lørdag den 18. august 2018
Michael og Dorte arbejder videre med hvad der skal gøres. Dorte melder tilbage til ”Langeskov
Handel”
Det skal afklares om Landsforeningen har noget reklamemateriale, vi kan bruge.
13. Arbejdsdag?
Fastsættelse af tidspunktet for arbejdsdagen udsættes til et møde først i august.
14. Eventuelt
Der arbejdes videre med DM i 2019.

