Bestyrelsesmøde tirsdag den 23-03-2021
Deltagere; Jens Jørgen, Kirsten, Susie, Charlotte, Bodil - webmøde
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Valg af ordstyrer;
Jens Jørgen
Valg af referent;
Bodil
Hvordan har klubben det;
En lille evaluering af hvordan klubben har det generelt ovenpå 1 år
med corona og hvad det har givet af udfordringer.
Vi synes der er en god stemning, medlemmerne virker glade og vi
tror på at mange stille og roligt kommer tilbage med tiden.
Reparation spring;
Der skal sættes gummibelægning på det nyeste spring, det er for glat.
Forventer ikke vi kan gøre det før en gang i april, da temperatur skal
være over 5-7 grader, for at lim kan fungere. Vi kigger på springet på
lørdag- er det tørt. Finder det bedste af de ”gamle” frem, nødløsning
til vi kan tage det andet i brug.
Muldvarpe;
Jens Jørgen satte muldvarpe forskrækkere op på banen, 4 stk. Det ser
ud til at virke i det område de står. Jens Jørgen prøver at flytte dem
en tand længere ud.
Græsklipning;
Vi fortsætter med at bruge den traktor vi brugte sidste år. Arne har
nævnt at vi eventuelt kan købe den. Jens Jørgen og Bo står for at
klippe. Finder vi en 3. vil det være helt fint.
Arbejdsdag;
Vi besluttede at vi har brug for en arbejdsdag i år. Det bliver den 8-5
Satser på at der er morgenmad og frokost eventuelt i form af færdige
sandwich. Susie spørger om priser og sidste bestillings dag. Bodil
laver opslag til FB, hjemmeside og kalender. Bliver sat på senest
den 10-04 og reminder den 24-04. Tilbagemelding senest den 01-05.
Vi skal bla. have lavet døren til skuret, isolere rør på toilet, ryddet
op containere os.
Terrasse overdækning bliver et projekt for sig selv, der vil vi finde et
par ekstra hænder til at hjælpe. Jens Jørgen vil gerne være en del af
det projekt.
Vi skal have sat tykkere stolper op til afbinding, de skal ikke være så
høje.
Arrangementer forår / sommer;
Vi satser på at holde sommer test og afslutning den 26-06, sidste dag
med fast træning inden sommerferien.
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Nærmere planlægning laver vi, når vi er helt sikre på corona
Der er opstart efter sommerferie den 14-08
Vi sætter Stenalt Marked i kalenderen i håb om at det løber af
stablen.
Spot kurser;
Aase tilbyder et spothold med tricks og shaping, 6 gange med max
4 deltagere. Det kommer til at køre fra den 11-05 til den 15-06.
Kirsten vil gerne tilbyde spothold med hubbers efter sommer, også
6 gange med max 6 deltagere, det kommer til at køre efter sommer
ferien. Prisen er 400,- kr. for medlemmer og 500,- kr. for andre.
Bodil laver opslag til begge på FB og hjemmeside.
Nyt fra kassereren;
Vi har modtaget 2500,- kr. fra kommunen, som plaster på såret fra
corona. Vi blev enige om at revisorer skal have adgang til at kunne
se / følge regnskab i klubmodul. Nyt fra klubmodul er at man nu kan
sende mail med faktura i pdf i stedet fro at oploade billed. Kirsten
finder ud af nærmere beskrivelse når det kommer. Der skulle også
komme mobilpay i klubmodul en gang i år – måske maj.
Nyt fra instruktører;
Søs, Thomas og Kirsten har ønske om at holde ferie påskelørdag
På agility har der været stort frafald, der er faktisk kun 3 tilbage.
Træningen flyttes til onsdag kl. 17 da det er den eneste dag de
kan alle.
Bodil foreslog at vi skal have lavet noget reklame for agility, vi er
den eneste klub der tilbyder det i nærområdet. Så vi skal have lavet
et opslag, som kan hænges op hos dyrlæge og forretninger i byerne
omkring os. Kirsten kommer med et oplæg til det
Planering bane;
Bodil foreslår vi måske kan få jord ude fra Glatved, Bodil spørger
JJ Transport hvad det vil koste. Jord kan fordeles med en palle efter
Evt.;
Det kunnen være fint med at få lys i containere og rummet mellem
de to containere. Bodil snakker med Birk Og Borst hvad det vil koste

