Referat fra bestyrelsesmøde 23/02-2021
Tilstede online er: Eva, Jørn, Annette, Ruby og Nina (referent)
Dagsorden:

1. Siden sidst
Hvalpehold er startet efter gældende Coronaregler og der færdiggøres hvalpe fra efteråret.
Årets regnskab er startet op og vi er i dialog med KlubModul om forbedringer.
Regnskab for 2020 er færdigt og kan udleveres ved henvendelse til formanden.
2. Opsamling på hold
Der er næsten styr på træner-hold-situationen, og der arbejdes videre med at få kontaktet
de manglende trænere så vi får overblik over hvilke hold vi har fremadrettet.
3. Formandsmøde
Enkelte klubber i regionen har totalt lukket, andre klubber har lidt hvalpetræning ligesom
os. KlubModul er ok for de fleste klubber, men der er stadig nogle som er udfordret.
4. Børneattester
Indhentning af børneattester er startet og der arbejdes på at indhente flere.
5. Genoplukning
Vi afventer spændt information fra regeringen. Vi åbner ikke de almindelige hold før vi må
være mindst 10 på holdene og vi forventer ikke at Kolding får lov til at åbne mere i første
omgang. Kolding kommune henstiller til at foreninger tænker sig om i forhold til at holde
aktiviteter åbne. Vi vælger dog at fortsætte med hvalpetræning i meget lille omfang. Når vi
må være mindst 10 forsamlet så planlægger vi en forsigtig åbning.
6. Hal status
Ændring af ’trekantens’ vejstatus er i høring indtil 30. marts. Kolding Kommune vil arbejde
videre med byggeansøgning inden arealoverførsel er gennemført.
Jørn har søgt et par fonde og vi afventer svar. Vi søger mindre fonde med tilskud til hallen.
Vi har fundet en ingeniør til at lave statik beregninger til rimelige penge. Vi arbejder videre.
7. Ugekursus
Det er vigtigt for bestyrelsen at økonomien hænger sammen. Det er også vigtigt at kurset
afvikles så kursisterne kommer igen. Det er vigtigt at store arrangementer i klubben opleves
positivt af både medlemmer såvel som besøgende. Det vil være en fordel at involvere
aktivitetsudvalget i planlægningen. Der skal etableres ejerskab blandt flere
medlemmer/instruktører i klubben for kurset. Så store arrangementer skal være med til at
samle folk i klubben.
8. Næste møde
Tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 19. Mødet skal primært omhandle genåbning.
9. Eventuelt
Dato for husdag, klubkonkurrence mm fastlægges på næste ordinære bestyrelsesmøde.
Vi har aspiranter som får deres uddannelse trukket i langdrag. Det undersøges om disse
aspiranter kan få nogle nye udfordringer – selvom deres uddannelse endnu ikke er fuldført.

