
Referat fra bestyrelsesmøde 08/02-2021 
 

Tilstede online er: Eva, Jørn, Annette, Ruby og Nina (referent) 

Dagsorden:  

1. Siden sidst 
Formandsmøde med kredsen onsdag d. 10. februar. Formål er at høre hvordan det går i 
foreningerne.   
Medlemstal er pr. 1. februar opgjort til 144 som der er betalt kontingent til landsforening 
og kredsforening for.  

2. Planlægning af opstart 
Opstart er hvalpehold er igangsat. Anne starter hvalpehold som overholder gældende 
regler. Janne og Ulla er i gang med at færdiggøre hvalpe fra sidste år og når de er færdige 
kommer der nye på holdene. Når corona-regler ændres, så tilpasses hold/træning.  
Vi afventer næste meldinger om Corona-situationen og hvis alt ser godt ud åbnes for små 
hold til træning ude. 
Vi bør samle op på hold og deltagere på hold for at finde ud af om der er plads til flere. Eva 
skriver til trænerne og laver en plan.   

3. Kvitteringsalder 
Der har været tilfælde hvor meget gamle kvitteringer er blevet sendt til kassereren til 
betaling. Det betyder at der kommer forskydninger i regnskabsår. Kvitteringer uploades let i 
KlubModul. Fremadrettet skal kvitteringer være uploaded i KlubModul inden for 2 måneder 
efter købsdato. Skulle trænere eller andre have gamle udlæg liggende bedes de uploaded 
inden d. 20. februar 2021.  

4. Nyt om hallen 
Byggeansøgning er kommet retur fra kommunen med ønske om ændret 
konstruktionsklasse og dermed krav om statik beregninger. Der er igangsat arbejde med at 
indhente tilbud på statik-beregninger. På et tidspunkt skal vi kigge på finansiering igen.  

5. Nyt om ugekursus 
Der er ikke noget nyt. Der indkaldes til agility møde om ugekursus.  

6. Eventuelt 
Alle referater er ikke offentliggjort endnu, det bringes i orden hurtigst muligt.  
Der skal afregnes lokaletilskud. Jørn får styr på aktivitetstimer i hallen, Nina får styr 
halkvitteringer + formular i foreningsportalen.  
Mange træneres børneattester udløber i løbet af foråret. Der indhentes børneattester ved 
at henvende sig til Nina. Senest ved generalforsamling vil det blive muligt at indhente 
attesten.  

7. Næste møde 
Tirsdag d. 23. februar kl. 19.00. Jørn indkalder og forbereder dagsorden! 
 

 

 


