REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D 13/5-2020
Online møde via Teams.
Tilstede er: Mikkeline, Jørn, Nina, Eva, Ruby, Anette

1.

Godkendelse af Referat fra sidste møde
Referatet fra sidst godkendes. Vi er enige om, at de seneste referater skal sendes ud.
Jørn samler referaterne sammen.

2.

Status på opstart
Opstart går godt. Landsforeningen har udsendt nye retningslinjer, Jørn sender dem
rundt. Agility må godt starte op nu. Tunnel og slalom skal bruges ’mindst muligt’. Agilityholdene skal oprettes på klubmodul. Toiletterne må åbne igen jf. DCH, men ikke jf.
Kommunen. Vi regner med, at kommunen også snart lukker op for at toiletter må bruges. Vi forbereder os med desinfektionsremedier og skilte, der opfordrer til at spritte af
indtil da. ITUV sørger for opstart på samme måde som de andre aktiviteter.

3.

Status på omlægning af regnskab til klubmodul
Jørn skal have lagt alle bilag ind fra januar til nu. Nina er fungerende kasserer i de første 5 mdr.

4.

Status på ugekursus
De to tyske instruktører ved vi endnu ikke, om vi kan få til Danmark. Jf. Anne er 26-27
pladser besat på ugekursus, men ingen er tilmeldt på Klubmodul. Der er en masse tilmeldt til hvalpe-/unghundehold om onsdagen. Det ser ud til, at det godt vil kunne lade
sig gøre at afholde. Det mest tvivlsomme er, hvorvidt vi kan få tyskerne herop.
Status på det store stævne i august: Det ser ud til, at det bliver svært. Vi plejer at have
180 deltagere og et overskud på ca. 30.000 kr. Der er heller ikke et DM at løbe efter, så
måske vi ikke kan samle lige så mange. Vi følger udviklingen.

5.

Husdag d. 6/6 - skal den udsættes el helt aflyses i år?
Vi udsætter husdagen. Ny dato bliver 5/9-2020. Jørn sørger for udmelding omkring
dette. Susanne laver en plakat vedr. dette og hænger op på opslagstavlen udendørs.

6.

Går det ikke igennem bestyrelsen når instruktører får nye hold ?? Ny oprettelser ??
Nej, det har det aldrig gjort. Vi kan have et punkt på bestyrelsesmøderne, der går på
status/nyt vedr. hold/ITUV. Alle hold skal oprettes på Klubmodul, inden de kan starte.

7.

Info om status på hal
Første møde omkring hallen er afholdt. Der er sendt en mail til kommunen. Der er nyt
møde på fredag.

8.

Info om markeringspæle på arealerne
Jørn undersøger ved kommunen, hvad pælene handler om. Mikkeline undersøger, at
det ikke er Baltic Pipe. Note 15/5-2020: Mikkeline har undersøgt, at Baltic Pipe ikke
kommer til at berøre klubben.

9.

Nye retningslinier vedr covid 19 - hvis jeg har forstået rigtigt må vi bruge klubhuset og
toiletterne. Lars larsen nævnte det til træning. Han venter hvert fald svar. Agility må
vel også starte op.
Se punkt 2.

10. Eventuelt.
Møde med ITUV: Vi må kun være 10 – det skal være et lige antal mellem ITUV og bestyrelsen. Nina og Anette deltager som udgangspunkt ikke, hvis alle andre fra bestyrelsen kan.
Eva kan stadig ikke få fat i webmaster vedr. flytning af hjemmeside. Eva tager fat i anden hjælp for at høre, om hun kan hjælpe i stedet.
Næste møde er mandag 1/6 kl. 19 via Teams. Nina indkalder.

