Dato: 09.05.21

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 12/5- 2021 kl. 18.30-21.30 hos Christine
Klostervej 13
Tilstede: Christine, Marianne, Søren, Christian, Zia, Maria
1) Velkomst ved Zia
2) opfølgning af referatet fra d. 22.03.21
3) Ultra kort nyt fra formand/bestyrelse/udvalg
Formand:
Konkurrenceudvalget:
Materialeudvalg:
Instruktørudvalget:
Bestyrelsen:
4) Status på økonomien – herunder nyt fra kasserer, samt status på kassereropgaver.
Vi har fået 19.000 kr. af kommunen til taget. Vi har 42.000 kr. på driftskontoen og 154.000 i opsparing.
5) Klubhus – status hvor er vi?
Taget er repareret, og lugten er blevet bedre. Marianne og Maria (og hvis andre har lyst?) skal rydde
op det/de ting der fortsat lugter.
Christian og Søren vil forsøge at ansøge om nogle penge til nyt køkken bl.a. og hårde hvidevarer.
Hvordan går det med ansøgninger`?
Det kan være en fordel med en skabelon, da der kræves vedtægter, matrikel nr. og skitser af udendørs og indendørs faciliteter, det arbejder Søren og Christian videre med.
Marianne har søgt penge ved kommunen til taget, og vi har fået bevilget 19.000kr
Vi har fået bevilget 5000kr fra Vest forsyningen men der er ansøgt om 17.000kr og der skal købes
for hele beløbet på 17.000kr for at vi kan få de 5000kr.
Når der er ryddet op, skal der gøres rent – hovedrent og vi vil spørge på holdene.
6) Klubmodul, hold og kontingent (Christine)
Vi har modtaget en besked fra klubmodul at vi skal betale gebyr til nets 92 kr. om måneden.

7) Status på igangværende hold, venteliste og instruktørkapacitet.
Er der godt gang i alle de nye hvalpehold/unghundehold JA
Ventelisten – Ca 14 unghunde/familehunde de 5 er nye resten nogle der har stået på ventelisten
længe. Ca 20 hvalpe på ventelisten, så vi skal gerne have 2 hvalpehold i gang efter sommerferien

8) Punkt til næste instruktørmøde:
At de enkelte instruktører melder tilbage når de har plads på holdene så vi kan få skub i ventelisten
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9) 75 års Jubilæum 2021 udsat til næste møde.
10) Lokalkonkurrence og andre konkurrencer - B-klassen er endnu ikke afholdt.
B- klassen kan afvikles nu, så konkurrenceudvalget vil prøve at få det planlagt. I 2021 har vi ikke
venskab, den har Skjern/Tarm og vi har planer om en C/B søndag d. 29/8 2012.
C/B skal lægges op online.
11) Rengøring af klubhus –d 2. juni to fra hvert hold. Mail til instruktørerne gennem klubmodul, Koordineres af Marianne, med mail om hvor mange/hvem der kommer
12) Generalforsamling – dato d. 16/6 kl. 18.30 til spisning generalforsamling kl. 19-21.00
Formandskandidat: Maria snakker med Heidi om hvor hun er hende i forhold til formand/ bestyrelse.
På valg er Zia modtager ikke genvalg.
Marianne modtager genvalg
Søren modtager genvalg.
Pia Steffensen, Line Åberg
Generalforsamling med spisning (hvis det er tilladt) Marianne sørger for mad. Der er tilmelding!
Maria laver dagsorden/indbydelse. Kontingent fastholdes.
Klubhuset som punkt
Regnskab skal foreligge en uge før generalforsamling.
Gavebudget:
Æresmedlem: Heidi F., Åse C. Nielsen og Gert F. - kontingentfrie plus gave til 500 kr.
20 år Niels 300 kr.
24/4 Søren 60 år 300kr
6/5 Christian 50 år 300 kr
30/6 Karen 60 år 300 kr

13) Bestyrelsesdag 2021 udsat til næste møde
14) Puljer der skal søges, Forslag Vestforsyningens initiativpulje.
Vi har fået bevilget 5000kr fra vestforsyningen men der er ansøgt om 17.000kr og der skal købes for
hele beløbet på 17.000kr for at vi kan få de 5000kr.
Der er søgt penge ved Jysk Energi

15) Fastsættelse af næste møde vi skriver sammen inden generalforsamlingen nyt møde d. 25/8 kl 19.00
hos Marianne Søren medbringer kage.
16) Evt.

