
Bestyrelsesmøde mandag den 14. November 2022, kl. 18.30 med følgende dagsorden 

Tilstede:  Jette, Andreas, Minna, Christian, Claus og Lotte (ref.) 

Fraværende: Marianne 

 

1) Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 
Græsplænen er fixet og banen er åbnet igen. Der er stadig muldvarper på plænen – vi 
fortsætter kampen.  
 
Klubmesterskabet er vel overstået.  
 
Tove står for juleafslutningen.  
 
Der er bestilt internet til klubhuset.  
 
Freddy starter Rallyhold op til januar, og Tove starter Nose-work op i januar. 
 
Der planlægges E-turnering den 14. maj – datoen skal lige sikres.  

 
2) Status fra formanden 
 

De sidste 2 spring er på vej.  
 

  
3) Status fra kassereren 

14/11-2022 er der 106 t.kr. på kontoen – derfor kommer der et underskud på 91 t. kr. Det er 
forventet. Den store post er reetablering af græsplænen. Herudover har der været 
omkostninger til at renovere klubhuset.   
 
Det skal overvejes om ikke der skal udarbejdes vedligeholdelsesplaner, så vi kan styre 
økonomien fremadrettet i forhold til planlægning af omkostningerne. Det vil være en opgave 
som en ny bestyrelse skal løfte 

 
4) Tiltag til at få flere ud i konkurrence 
      Forskellige forslag til at få motiveret både trænere og medlemmer – drøftet. Skal drøftes på        
næste trænermøde 
 
 
5) Socialt projekt 

Projektet er kørt over 3½ måned. Der er stort ønske om at fortsætte.  
Der er stor interesse fra kommunen, der ønsker at der laves en video om forløbet.  
 
Det kræver ressourcer at køre et sådant forløb igennem, derfor forsøger vi i trænergruppen og 
søge kræfter, der vil gå ind i et eventuelt nyt forløb.  
 



Når artiklen bliver publiceret, så vil Bestyrelsen have en drøftelse med trænerforum om at 
mobilisere nye kræfter. Minna laver et opslag på Face-book. Der skal søsættes et møde med de 
interesserede i december.  

     
 
6) Generalforsamling 
     Afholdes den 26. januar på Mona Lisa 
 
     Indkaldelsen skal ud den 9. december 2022. Kandidater skal være kendt inden da, så det kan      
annonceres.  
 
Der er lavet oplæg i forhold til kontingentstigninger.  
 
7)  Eventuelt 

Der bliver lavet nye tiltag i forhold til agility-stævnerne  
 
Der er ønske om flere forhindringer til Agility – det vil være en investering på ca. 17.000 kr. 
Investeringen vil først belaste næste års regnskab.  
 
Forslag fra Andreas om spordag. Andreas vil gerne være i afviklingen af dette. Dato den 22. 
april. Minna og Andreas har opgaven.  

 
9) Næste bestyrelsesmøde den 16. januar 2022 kl. 18.00 – Christian sørger for mad.  
      
     
 
 

                       

 

 
  

 


