Referat fra instruktørmøde d. 7. september 2021
Deltagere:
Heidi, Rikke, Line, Anette, Kirsten, Christine, Maria, Berit, Elisabeth, Bent, Karen, Pia, Christian, Mette
Referent:
Christian

1. Valg af instruktørudvalg.
Lisbeth spørges om hun vil med i instruktørudvalget. Kirsten spørger.
Kirsten meldte sig til at deltage i instruktørudvalget.
Der skal vælges et helt nyt instruktørudvalg. Det gamle vil gerne være medhjælpelig til opstart.

2. Instruktørkapacitet.
Karen kan ikke i weekenden fremadrettet. Et unghundehold skal fordeles. Niels kunne måske overtage.
Heidi og Mette vil gerne have nye kræfter på B-holdet. Annette og Camilla kunne måske supplere. Karina
kunne måske også hjælpe.
Det overvejes om der kan lægges en plan, så instruktørerne ikke er så bundet op hver eneste træningsdag.
Det er anstrengende at være alene om et hold.
Vi mangler træningsaspiranter og der er ikke umiddelbart nogen i kikkerten.
Karina Bundgård kunne måske tænke sig at blive træningsaspirant. Karina Krogh kunne måske tænkes til
rally.
Rikke vil gerne have en lille pause fra C-holdet pga. afveksling og arbejdspres. Heidi og Mette vil gerne
prøve C-holdet.
Christine styrer ventelisten og hun vil gerne have besked i god tid, hvis nogen vil starte et hold op.
Der er 40 på hvalpe ventelisten og 28 unghunde på venteliste. Ansøgere får at vide, at det er en god ide at
søge andre steder.

3. Holdfordeling.
Træningstider skal oplyses til Christine.
Liv:
Alternativ: Lørdag 9-10
Unghunde: Søndag 11:30-12:30
Niels 11-12 lørdag
C-holdet lørdag kl. 9 eller 10.
B-holdet ?.
Agility: Flydende lørdag eller søndag.

4. Juleafslutning.
Juleafslutning den. 27. november kl. 10-12.
Lokalkonkurrence den 30. oktober. Rikke syntes det skal hedde klubmesterskab.

5. Eventuelt.
Christian er materialeudvalgsformandschef. Spørgsmål/ønsker kan rettes til christian.rahbek@gmail.com
Christine er bestyrelsens repræsentant i instruktørudvalget.
Marianne er bestyrelsens repræsentant i konkurrenceudvalg.
Maria Rømer og Christian orienterede fra landsmødet.
Rikke foreslog at vi brugte opslagstavlen ved indgangen til indgangen til træningspladsen.
Heidi foreslog at bruge lidt penge på 2 konkurrencekurser til spor og figurant for instruktører og
konkurrencehundeførere. Bevilget, Heidi sætter i værk.
Christine opdater listen for tømning af skraldespande.

