
Dagsorden 29/1 2019

 
 Punkt

 
Referat

  

 
 

 
OK

 
 
 
 
 
 

 

 
 
3. Det er Anja's arrangement
 
4. Godt igang. Bes�llingssedler på opslagtavle
5. Henrik har talt med Preben i Kreds 31. Ham 
lejer vi en maskine af, �l at gasse mulvarperne
Søren tromler banen �l foråret
6.  D. 9. marts ca. kl. 9.00.  Per spørger underviser, 
hvad det koster, og hvor mange hun vil have på 
holdet.
7. OK
8. OK, pris ca. 2.500 kr.
9. Torben sender mail �l Keld, og hvis han ikke 
kan, vil Anja undersøge andre muligheder.
10. En god dag. Succes med mad udefra
Næste år (2019) også første søndag i december kl 
12.00
 

 

 

12. Henrik er interesseret i at komme igang som 
figurant. Carina vil gerne være med �l at stå for 
ring-træning

  

 
 

 
14.  Kirs�n fortsæ�er ikke med det overordnede 
regnskab. Hun fortsæ�er kun med kan�ne-dri�.
Torben laver en ny opsætning af regnskabet
Hvis nogen har betalt noget selv på klubbens 
vegne, sendes regning på mail �l Torben senest 
fredag, �l udbetaling søndag, hvis muligt.
Der skal sendes sms med besked �l Torben, om at 
der er sendt en mail
Torben og Ke�y snakker med Kirs�n om, hvordan 
økonomien skal køre fremadre�et. 
Træningsgebyr betales fremover på MobilePay
Der skal laves opslag �l opslagstavlen med priser 
for træning for medlemmer af Kreds 80, og 
træningsgebyr for ikke medlemmer

Godkendelse af referat1.

Siden sidst2.

     Nytårs taffel3.

    Klub dragter 4.

     Mulvarpebekæmpelse5.

     Kursus i feltsøg6.

     Lampe på parkerings pladsen7.

     Figurant udstyr8.

     Førstehjælp �l hund.9.

     Julefrokost10.

 11.

Formandens beretning12.

 13.

Nyt fra kasser14.

     Gennemgang af regnskab15.



100 kr. pr. måned for medlemmer af Kreds 80, og 
120 kr. pr. måned for ikke-medlemmer
30 kr. pr. gang for en enkelt gang

  

 
 

 
 
 
17. Kirs�n står for bespisnings-delen
- dirigent,Leif har sagt ja
På valg: Anja og Ke�y, modtager genvalg
Ke�y spørger Bente og Esben, om de vil være 
suppleanter �l bestyrelsen, og spørger Gurli om at 
være revisor. Hvis nogen siger nej, spørges de om 
det "omvendte"....;-) Hvis nogen siger helt nej, 
kan vi evt. spørge Sussi el. Henrik om een af 
posterne

 

 

19. Kredsen giver �l begravelse og bryllup. 
 
Gavekasse spørgsmål tages op ved næste 
bestyrelsesmøde
 

  
Evt.
 

Sponsorpenge �l medlemmer vurderes fra gang �l 
gang.
Evt. en kasse på nederste hylde i køleskabet. 
Kassen skal �lhøre søndags-frokost.
Vi kan låne hunde-svømme bassinet i Møldrup, 
mandag �l torsdag a�en for 50 kr pr. hund
Hal træning, hvis vejret driller, kan foregå i 
Mirjam's hal. Vi vil have hallen for os selv. Pat 
ringer og snakker med hende.
Færdsels-prøve d. 30.3. og udholdenheds-prøve d. 
31.3.

 

Kommende arrangementer16.

Generalforsamlingen17.

 -planlægning18.

Gavekasse ? hvad giver vi �l, hvem 
giver vi �l, få lavet en a�ale om hvad 
klubben giver �l er det en ide

19.


