
Referat fra Bestyrelsesmøde d.9/6-2021 

 

Fremmødte: Lene, Minna, Marianne, Gitte og Christian 

 

1. Planlægningen af sommerlege er i skrivende stund godt i gang af sidste års vinder af denne 

opgave, Grill engagement planlægges af bestyrelsen og denne står også for det på dagen. 

2. Der planlægges en lokalkonkurrence hvis det kan lade sig gøre med dommere og arealer og 

dagen for dette er 18/9-2021. 

 

 

3. Der planlægges generalforsamling nærmere info om dette bliver sendt til jer på mail 

hurtigst mulig. 

 

4. Der er indkaldt til trænermøde hvor der kommer info omkring tilskud fra klubben i 

forbindelse med kurser. 

 

 

5. Der er efter et godt arbejde fra Christian Zahle kommet et skilt oppe ved rundkørslen. 

 

6. Der er foreslået at der skal laves Næstved tryk på vores fane, så alle kan se hvor vi kommer 

fra, det bliver sat i gang når det rigtige tilbud er fundet Christian er i fuld gang. 

 

 

7. K9- Løbet bliver rykket til anden dato nærmere info om dette kommer senere. Marianne 

har lavet et skriv på vores Facebookside om Zag-Camp som bliver afholdt fra 5-7/7 man er 

selvfølgelig velkommen til at komme ud og kikke. 

 

8. Balancen til agility er gået i stykker og den trænger til en udskiftning hvis den skal leve op 

til gældende regler, så der bliver bestilt en ny til levering så hurtigt så muligt, den gamle 

repareres og bruges til de små og nye hunde som ikke er så hurtige og derfor ikke slider så 

meget på tingende. Der er i den sammenhæng snakket om at man fremadrettet vil sætte 

et budget for nye feltforhindringer da de alle løbende vil kræve en udskiftning. 

 

9. Der arbejdes stadig på at lave en collage ude i det vindue på hjørnet af huset, men da vi 

alle kun har 24 timer i døgnet så lader det vente på sig vi venter stadig spændte. 

Hundeparkering ved toiletvognen er der forslag om dette arbejdes der videre på og vil blive 

drøftet på næste møde. 

10. Husk arbejdsdag d.22/8 Der vil være kage. 



 
 


