
Referat Bestyrelsesmøde d. 1. september 2020 

Dagsorden: 

1) Referat sidste bestyrelsesmøde 
2) Orientering ved formanden 
3) Orientering ved kassereren 
4) Indsamlinger 
5) Forventninger til svarkultur ved henvendelse fra bestyrelse eller trænerudvalg 
6) Kredskonkurrence den 18. oktober 
7) Næste møde 
8) Eventuelt 

Referat: 

1) Referatet godkendt 
2) Ved landsmøde blev der stillet forslag om 50 kr ekstra i deltagergbyr ved DM. 

Primære forslag gik på at kunne anvende disse penge til kørepenge til 
sporlæggere, HB kom med ændringsforslag, der gik på at der ikke skulle være 
klausul på anvendelsen, men at pengene kunne bruges til alle typer hjælpere. 
Ændringsforslaget blev vedtaget. Det blev også besluttet at der skulle være 3 ugers 
fortrydelsesret ved indmeldelse, så man kunne få sine penge retur. Ligeledes blev 
det besluttet at lokalforeningen kunne få penge tilbage fra landsforeningen, hvis der 
er nået at blive betalt dertil.                                                                                    
Erfa-dag vedrørende klubmodul.        
Kredsrådsmøde d. 16/9-20 -Rene deltager ikke. Andre???? 
Vandrepokaler, undtaget præstationspokaler, vil ikke blive uddelt i år, men sidde 
over til næste sæson. Rallypokaler stilles på hylden indtil der igen udbydes 
træning/konkurrencer. 
Den officielle hjemmeside er nu Klubmodul. 
Annette har forhandlet bedre rabat hjem fra vores sponsor Olivers. Dette bliver 
gevinst både for klub og for kunder. 
Plæneklipper skal til regelret service, når sæsonen slutter. 
Ved næste arbejdsdag skal resten af hegnet skiftes. 

3) Økonomi ser ikke så galt ud. Der er færre hvalpe end ellers på grund af Corona. 
Der annonceres i Faxebugten. Der startes nyt fortsætterhold efter hvalpehold 
hvilket vil give ekstra indtægt. 

4) Da nogle trænere har svært ved at arrangere indsamlinger ved runde fødselsdage 
etc hos holddeltagere, besluttes at genoptage den centrale styring heraf, Anette vil 
stå for dette og advisere ca 2 uger før. 

5) Det vil blive indskærpet på det kommende trænermøde at der forventes reaktion fra 
trænere på henvendelser fra bestyrelse eller trænerudvalg. 

6) Der er kreds C-B konkurrence d. 18/10-2020. Tilmeldingsfrist 18/9-2020. Der er styr 
på planlægning. 

7) Næste møde 29/10-2020 kl 19. 

Referent Susan Sørensen.                                                                                                      


