Referat af bestyrelsesmøde d. 07.04.2018
Dagsorden:
1) Nyt fra formanden
2) Orientering fra BHU
3) Orientering fra AU
4) Nyt fra kassereren
5) Kommende Kombi-Skue
6) Dagsøvelse sidste lørdag i juni
7) Sommerfest
8) Klubhus og område
9) Kursus
10) Udstyr
11) Indkomne forslag/bordet rundt
12) Eventuelt

Tilstede: Jørgen, Kim, Jytte, Freddy, Rene’, Steffen.
Afbud: Remmy (var sporlægger i Køge), Annika (var blevet indkaldt på forkert e-mail) og Anja.

1) Jytte havde ikke noget direkte, ud over det på de efterfølgende punkter.

2) Freddy tjekker op på og bestiller prøver til Preben, Joan, Pia og Ole. Der bliver bestilt færdselsprøver
til dem hvis BHU formanden siger god og klar for dem. Susanne er muligvis også klar til en AB
prøve og en sådan vil så også blive bestilt. Prøverne forventes afviklet i starten af maj 2018.
3) Kim havde ikke noget til mødet ud over kommende Kombi-Skue som komme i punkt 5.
4) Møller kunne oplyse at økonomien var fin. Med hensyn til MobilePay, kunne han oplyse at efter
nærmere undersøgelse forholdt det sig således at vi IKKE må opkræve nogen form for gebyr eller
afgift for disse transaktioner. Vi drøftede lidt frem og tilbage omkring muligheden for at regulere det
opkrævet gebyr klubben har når folk betaler med MobilePay. Til sidst kom vi frem til, at vi i en
forsøgsperiode må dække (klubben/køkkenet) denne transaktion selv, da vi stadig mener at der skal
være mulighed for at kunne betale med MobilePay og vi føler ikke det kan være rigtigt at vi skal
prisregulere alt vi sælger med 1,- kr. i forhold køkken samt foder/træningsudstyr eller stævner.
5) Ved kommende Kombi-Skue kan Kim desværre ikke hjælpe meget til i forhold til hans personlige
situation og har derfor bedt Jytte om at fungerer som stævneansvarlig/leder. René er desværre heller
ikke til meget hjælp på selve dagen (søndag den 13. maj), da han har vagt og desværre nok ikke kan
få byttet sin vagt væk. Jytte har dog allerede aftalt med Eiler, at han fungerer som avlsvejleder på

selve dagen. Så bejler vi til Bianca samt Anja som stævneassistenter, Susanne vil Jytte lokke til at
tage posten ved tilmeldings-/betalingsbordet, Susan som informationsassistent, Møller vogter over
grillen og Egon i køkkenet, Pia tager sig af præmier og René vil med Biancas hjælp ”strikke”
programmet op når tilmeldingen er slut. Ringen sætter vi allerede op om lørdagen og så mangler vi
kun noget salgstelt med udstyr???
6) Vi afholder dagsøvelse i klubben den 30. juni (sidste lørdag i juni som altid) og René er gået i
tænkeboks omkring 10 spændende øvelser for hunde og hundefører.
7) Sommerfesten i år bliver afholdt den 11. august, samme dag som vi har indskrivning for kommende
vinterhalvår 2018/19. Der bliver altså indskrivning om dagen og fest om aften. Nærmer information
omkring festen kommer senere.
8) Den 24. april kommer Vallensbæk Kommune (Loui Poulsen fra Fritid og Kultur) forbi og kikker på
vores bagerste baneområde som vi håber kan bruges som noget naturlegeplads for vores hunde. Loui
kommer forbi klokken 09:30 og vil sammen med os (Jytte, Møller, Freddy), tjekke op om
kommunen vil støtte med kr. 30-35.000,- (der er en rigtig god mulighed for dette) for at få planet det
bagerste område ud. Vi har selv fået renset op i jordstykket, men det trænger til en fræsning og
planing så John fra Vej og Park kan skabe noget spring/legeplads for hundene og så vi kan få dette
område ind under aftalen om græsslåning. Desuden vil Vej og Park også kikke på hele Lundbækvej,
omkring ny asfalt på hele vejen. Som det sidste vil Jytte tage kontakt til Michael (også fra
kommunen) omkring klubhusets vandrør der godt kunne trænge til et serviceeftersyn samt rykke for
opsætning af tagrender.
9) Susan har forespurgt om muligheden for, at Anja, Rudi og hende selv kommer på et Rally kursus så
de evt. kan starte et Rally kursus op i klubben. Vi snakkede lidt frem og tilbage omkring dette og
blev til sidst enig om at tjekke op på en pris omkring dette og om det var noget klubben skulle
tilbyde sine medlemmer eller om det ville tiltrække nye medlemmer?

10) Freddy og Frank undersøger muligheden samt prisen på, en løsning hvor vores udstyr (spring) bliver
låst fast således at det kun er udvalgte træner/bestyrelsesmedlemmer der har nøgle til disse. Dette
fordi der alt for ofte, ikke bliver ryddet på plads/op efter træning, så brædder og spejl ”flyder”
omkring. Nu har vi flere gange forsøgt at gøre medlemmer opmærksom på dette ved ”skriv” på
tavlen, men uden det større held. Derfor denne løsning.

11) Husk HAS den 03.-04.-05. august i Frederikssund. Vi talte lidt om nye låse på dørene eller brikker
og René forsøger også at indhente et tilbud fra en kontakt han har, muligvis med et alarmsystem
også? Anja har haft kontakt med et firma tidligere, der åbenbart også har været forbi og kikke ind,
uden dog at nogen var til stede. Efterfølgende har Jytte så ikke hørt mere fra dem og derfor tager
René så kontakt med hans forbindelse og indhenter et tilbud på både omstilling af låse, briksystem
samt briksystem med alarm??? Det skal meddeles at der ikke kun er hjerteorm i nærområdet og i
andre klubber, Giardia parasit er også i udbrud pt. og der er åbenbart rigtig mange hunde der er
smittet med skidtet. René skriver derfor ud til vores medlemmer og advare på Facebooksiden.

Næste møde vil være om ca. 2 måneder.

