Referat fra bestyrelsesmøde 8/10-2020
Tilstede online er: Eva, Susanne, Jørn, Ruby, Nina, Annette og Mikkeline (referent)
Agenda:
1. Iben-kursus og Rally-stævne
Bestyrelsen skal stå for Iben kurset,
Hvornår udsendes indbydelse? I løbet af weekenden. Klubbens medlemmer får 7 dage til at
tilmelde sig før kurset udbydes til ikke-medlemmer.
Hvem udsender indbydelsen internt? Jørn sender ud til alle medlemmer.
Hvem udsender indbydelsen eksternt? Jørn. Nina retter indbydelsen til, til de eksterne.
Ift. Rally-stævnet han må gerne stå for det under visse forudsætninger
2. Hal - Status
Vi har fået jordtilbud på 150.000 kr. De bagerste kvm er de dyreste. Tilbuddet er givet som en form
for max, og han anbefaler, at vi vælger at køre det på timepris. Samme mand har givet pris på dræn
på 28.125 kr. og soklen på 181.250 kr. Det andet tilbud på sokkel lød på 187.000. Ninas svigersøn
tilbyder at lave dræn. Tilbud på landinspektør er 8.750 kr. Geoteknisk undersøgelse på 3-5.000 kr.
plus moms. Byggeansøgning kræver, at vi får en bygherrerådgiver på. Nina er i dialog med Helle
Riis. Hun har set budgettet, og kommenteret at budget for el virker lavt. Rådgiverpris ca. 50.000 +
moms inkl. brandrådgiver. Vi kan godt søge byggetilladelse til en større hal, end vi evt. ender med –
alt efter hvad jordarbejdet kommer til at koste.
a. Officiel beslutning vedr. haltype: Alle er enige om rundbuehal. Argumenter:
i. Fast hal, bedre holdbarhed
ii. Bedre mulighed for opdeling og flere hold på én gang
iii. Der skal laves et officielt skriv. De bærende argumenter skal være levetid, kvm.
Pris, driftsomk. Mikkeline laver et udkast. Skrivet sendes til halgruppen inden
udsendelse til resten af klubben.
b. Start rydning af areal
2 medlemmer er klar til at starte med at fælde træer/buske. En arbejder i et firma, der har
flismaskiner. Han kan låne en flismaskine. Klubben får flisen. Der skal lidt hjælpende hænder til at
slæbe væk. Vil kun koste kæder, olie og benzin. Hvornår kan vi sætte det i værk? Susanne giver
grønt lys til de 2 medlemmer efter i dag og sammen finder de en dato, hvorefter vi skaffer lidt
hjælpere.
c. Byggeansøgning
Nina og Helle Riis starter byggeansøgning sammen med Mikkeline. Halstørrelse, der søges
er 16x48. Vi skal have nye tegninger på 16x48 hal. Nina overtager kontakten til future –
som også skal have besked vedr. reservation af produktionstid.
d. Projektbeskrivelse til kommunen
Laves i samme arbejdsgang som byggeansøgningen af Nina og Mikkeline. Vi skal derudover
have snakket med kommunen, om de vil hjælpe med at genetablere parkeringspladsen.
e. Kontrakt på anden ekstern finansiering, 100.000 kr.
Nina laver en kontrakt.

f.

Lejekontrakt
Thomas kasserer skal skrive under på tillæg til lejekontrakt på Eliassensvej 120. Jørn sender
den videre til Jørgen Junker og Anne (som er kasserer i HAH?).

3. ITUV
Retningslinjer for ITUV er gennemgået igen. 12. november afholdes instruktørmøde, ansvarlige er
Eva og Jørn, som sørger for at indkalde. På mødet drøftes fremtiden for ITUV med instruktørerne
og evt. vælges nye udvalgsmedlemmer.
4. Hoopers startsæt og Hoopers kursus til Anne
Anne må gerne tage på kursus. Logi/transport er op til 1.000 kr. jf. retningslinjer.
Det er ok, at indkøbe tønder, måtte og hegn samt at få Henrik til at bygge hoops, samlet budget på
1.200 kr. Bestyrelsen vil gerne gå med en billig løsning for nu, da koncepter og retningslinjer fra
DCH om Hoopers endnu ikke er udarbejdet. Når koncept og retningslinjer er på plads for DCH, og
det viser sig, at der er opbakning i klubben til det, så kan vi købe et ”rigtigt” Hoopersæt til den tid.
5. Opfølgning på klubmodul-kursus regnskabsdel.
Vi skal have ændret betalingsdato for kontingent mv. fra 1/1 til 15/1 for at undgå betalinger i de
forkerte år.
Klippekort til godbidder fx 10 stk. til 150 kr., idet der er dyre gebyrer på klubmodul. Det skal
undersøges.
6. Klubfest i corona-tider, fastsat til 7/11-2020. Hvad gør vi? Klubfest afholdes ikke på traditionel vis
som følge af Corona. Vi nedsætter et festudvalg bestående af: Ruby, Susanne, Annette og evt. Ulla
7. Næste møde torsdag d. 15/10-2020 kl. 20. Mikkeline indkalder.
8. Evt.
a. Et medlem der der ikke går til nosework men til agility/lydighed, vil gerne stille op til
klubkonkurrence i nosework. Må hun det? Ja.

