Referat fra bestyrelsesmøde 15/10-2020
Tilstede online er: Eva, Susanne, Jørn, Ruby, Nina, Annette og Mikkeline (referent)
Agenda:
1. Status siden sidst
a. Iben-kursus Indbydelser til Iben-kursus er sendt ud til medlemmerne.
b. Hal Status
i. Rydning af areal: Medlemmet med flismaskinen mente ikke, at firmaet var så glad
for at flismaskinen skulle ud i klubben, og han vidste ikke, hvornår han havde tid.
Det andet medlem er klar til at hjælpe. Rydning vil foregå den 1/11 og den 15/11.
Der er flere, der gerne vil hjælpe . Vi skal evt. leje en flismaskine. Nina sætter en
minestrimmel/pæle op for at indikere, hvor hallen skal stå, og hvad der skal fældes.
Det store træ vil falde over på jagthundemarken, når træet fældes – Jørn giver
jagthundeklubben besked.
ii. Byggeansøgning: Rådgiveren er vendt tilbage til med en lang liste med
opmærksomhedspunkter/undersøgelsespunkter. Nina er ved at gennemgå alle
punkterne. Største OBS-punkt lige nu er, at rådgiveren anbefaler, at
punktfundamenterne skal være 30 cm dybere, end vi har fået tilbud på
iii. Projektbeskrivelse til kommunen: Er vi ikke kommet videre med endnu.
iv. Kontrakt på ekstern finansiering: Nina er ikke kommet videre med kontrakten.
v. Lejekontrakt: Lejekontrakten er underskrevet af Anne Rise og Jørgen Junker og
mangler nu kun Thomas’ underskrift.
vi. Hvad så nu: Mona fra kommunen vil gerne have skriv’et også. Vi skal have et kort
møde med HAH, hvor vi informerer dem om deres rolle, nu hvor byggeriet går ind i
en helt ny fase. Mødet skal afholdes inden skriv’et sendes ud. Hvornår kan mødet
afholdes? Mandag 19/10 kl. 19 eller tirsdag 20/10 kl. 20.30 ude i klubben. Jørn
skriver ud til HAH.
c. ITUV – ikke yderligere nyt. Dato og program er ikke meldt ud endnu.
d. Hoopers startsæt og Hoopers kursus til Anne: Jørn har givet Anne besked, og Anne melder
OK.
e. Opfølgning på klubmodul-kursus regnskabsdel: Betalingsdato er ændret til den 15/1.
f. Klubfest: Der er ved at blive lavet indbydelse, som skal sendes ud ASAP. Det bliver den
7/11-2020 fra kl. 12-15 til boller/æbleskiver og orienteringsløb på arealerne. Annette
sørger for præmier.
2. Evt.
a. Agilitytrænermøde: Anne er ikke enig i de kommentarer, vi havde i forhold til afholdelse af
ugekurset.
3. Næste møde:
a. Nina, Eva og Jørn mødes og drøfter hvalpe og kontingent. Aftaler selv tidspunkt.
b. Bestyrelsesmøde: 29/10 kl. 20 online. Mikkeline har indkaldt.

