Referat fra instruktørmøde d. 10. maj 2022.
Deltagere:
Bent, Berith, Kirsten, Dorris, Heidi, Maria, Tanja, Jannie, Lisbeth, Pia, Mette, Maja, erik, Christian, Line og
Christine.

Fraværende:
Liv, Elisabeth, Rikke, Mette Damkær, Michelle, Camilla, Marianne R, Niels.

Dagsorden.
1. Godkendelse af sidste referat.
Sommerafslutning aftalt Torsdag d. 16/6 kl. 18..
Sidste referat mangler af tekniske årsager.

2. Orientering fra bestyrelsen
Jubilæum og køkken har fyldt rigtigt meget. Begge dele meget vellykkede.
Vi deltog ikke i landsmødet. Det er sædvanligvis 3. lørdag i marts. Det bør prioriteres næste år. I 2023 er der
afstemning omkring betalte instruktører.
Der mangler hunde adfærdskonsulenter.
Christine har talt med Louise fra kommunen angående klipning af græsset. Louise er svær at få et svar ud
af. Hun har frist til 11. maj.
Banerne er rigtigt ujævne og kunne trænge til en tromling eller lignende.
Der er tilbud fra Ulla fra Skive om at blive sporlægger. Der er nogle interesserede i Holstebro.

3. Nyt fra udvalgene
Konkurrenceudvalget.
Vi har haft C/B i april og skal have landsdækkende C 11. juni. Kredskonkurrence i august.
Kirsten spørger Rikke om hun vil tage det ”Fri ved fod” kursus”, der blev aflyst pga. Corona.
Der er sporkursus den 21. maj
Materialeudvalget.
Har været travlt optaget af køkkenmontage.

Holdfordeling og klubmodul.
Ventelisten ser ok ud. Der er 2 på ventelisten til hvalpehold.
Rikke kan starte et begynder C hold igen. Der er flere .
Hver træner har ansvar for sit hold. Ved gentaget fravær kan træner tage kontakt til Christine, der så kan
rykke for ønsket deltagelse.
Eventuelt.
Kunne der være interesse i kursus i legetøj som motivation og fitness for den aktive hund.
Mette og Heidi kunne godt tænke sig bevilget en Kirsten til kursus i lydighed.

Sommerafslutning torsdag d. 16. juni.
Forplejningen er kylling, pølser og salat, som vi plejer. Der grilles. Maria, Lisbeth og Pia klarer menuen.
Prisen bliver ca. 75 kr for voksne og 50 for børn. Mette og Heidi klarer indbydelsen.

På posterne er Berith og Bent, Mette, Kirsten og Dorris og Heidi. Elisabeth, Rikke og Liv spørges om de har
lyst til en post også.

Eventuelt.
Kirsten og Christian laver et lille ad hoc sponsorudvalg. Er der nogen der har nogen ideer eller forslag kan vi
kontaktes. Deltagere er velkomne løbende eller på projektbasis.

Næste instruktørmøde onsdag d. 24/8. kl. 19 i klubhuset. Jannie sender indbydelse
ud. Berith tager kage med. Der er bestilt muffins.

