Bestyrelsesmøde mandag den 3. august 2020 kl. 19,00
Tilstede:
Tommy Sørensen, Henrik Wittrup, Mona Bech Sørensen, Natti Hedevang, Gitte Skotland, Niels Bech Jensen
& Christina Neubert.
Dagsorden:
1) Indledning v/formanden
2) A -udvalget, herunder arrangementer resten af 2020
3) B-udvalget, herunder arrangementer resten af 2020
4) Træningstider og dage rest af 2020
5) Vor hjemmeside og udhængsskab skal revideres med orienteringer om:
Instruktører og udvalgs medlemmer
6) Eventuelt

1: Tommy byder velkommen, fortæller lidt om covid 19. Rabat på kont. Til vores medlemmer i den
kommende periode. Vores medlemmer har fået 2x træning i ugen i åbningsprocessen. Henrik har knoklet
med at få planlægningen til at gå op.
2: A udvalget
-

Ringtræning er op startet igen for ca en mdr. siden, god tilslutning.

-

Vi afholder skue 4/10-20, spændende at se om hvad regler mm i forhold til covid 19. Vi afventer.

3: B udvalget:
-

Taget en UHP hjem den 28/8 kl. 17.

-

Kredsmesterskab 21/11.20

-

Aften hygge den 22/10-20

-

Skue den 4/10-20

-

I forbindelse med aften hygge & skue skal der indsamles gaver/præmier.

-

Henrik indkalder alle træner til møde.

-

Vi mangler fortsat spor marker, vi prøver at slå det op på vores egen Fb.

4: Vores nye trænings tider er :
Tirsdag:
-

Ringtræning fra 18-19

-

Selvtræning på den lille plads ved klubhuset fra 19.20.

-

IGP holdet træner på den store plads ved Søren fra 19-20. ( Denne plads må kun benyttes af dem
som er på IGP holdet)

-

C trænes på den nye bane fra kl. 20.

-

Prøve holdet trænes af Henrik på den store bane helt oppe (den gamle plads) man går langs hegnet
til og fra banerne så alle kan få så meget så ud af deres træning som muligt.

Torsdag
-

IGP holdet selvtræner den gamle bane helt oppe

-

Hvalpe holdet er på lille bane Gitte & Ole.

-

B holdet på den nye bane med Henrik.

-

Mona & Henrik får overblik over udvalgene og det sendes til Torben som ligger det ud på
hjemmesiden og printer det ud til den nye tavle.

5:

6: EVT:
-

Gæstetræning er uden træner hjælp, men må benytte banen.

-

Nye priser for gæste træning er følgende:
# 20 kr. for ring bane
# 50 kr. for lydighed og gr. C
# 2 gange prøve inden tilmelding

-

Rengøringen har sagt op, Christina tilbyder at tage rengøringen fremrettet.

-

Drikkevare til den store bane, vi prøver an. Christina laver et regneark.

-

Bestyrelsen har besluttet at Christina & Natti nu får nøgle til klubhus og køkken.

-

Fest udvalget ligger hovedet i forhold til julefrokost.

-

Være opmærksom på de unge mennesker som opholder sig på terrassen. (lave skilte til terrassen)

-

Resultat tavlen gør Natti færdigt, medlemmer skal selv gå til Natti når de har overstået en prøve.

-

Kursus ved Søren, Henrik tager fat i ham.

-

Lyset på den store bane tjekker op på de to i midten.

-

Hegnet omkring den nye bane, tjekker Tommy op på.

Mandag den 21/9-20 kl 18.

