Bestyrelsesmøde den 22. maj 2019 - REFERAT
Til stede: Joy, Morten, Lars, Bent, Michael, Heidi, Outi
Afbud: ingen

1. Post/siden sidst (Joy)
Månedsbrev fra Landsforeningen: Joy videresender det til resten af bestyrelsen.
Skal emneweekenden til trænere og bestyrelse genoptages? Vi taler videre
herom til Årshjul.

2. Økonomien (Morten)
Vi mangler kun 11 nye hvalpe fra at nå budgettet.
Morten har aftalt, et nyt medlem må træne gratis, da han vil sponsorere nye
sporpinde.
Vi mangler lidt over 50.000 kr fra budgetterede indtægter, og har ikke endnu
modtaget tilskuddet fra Faxe Kommune.
Udgifterne følger også budgettet.
Bent har fået et kursus i år.
Status: vi har et større overskud end vi plejer på dette tidspunkt af året.
Der er indkøbt en container, og der er arrangeret transport til den. Den
forventes at komme efter pinsen.

3. Aktivitetsudvalget (Michael)
Sommerfest den 29.06.2019: gps-skattejagt til børnene som vi plejer.
Start kl 15 til Sommermesterskaber tværs over holdene, og spisning kl 18.
Indbydelse med tilmelding ud til medlemmerne 3 uger før. Billet 100 kr (inkl.
mad), Morten sørger for billetterne og en præmie, som udloddes blandt solgte
billetter.

4. Konkurrenceudvalget (Bent)
Steen har 4 hunde der vil videre (C), og Joy er blevet kontaktet af en ny Bhund. Der kunne være nok til et nyt konkurrencehold. Morten vil gerne starte et
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C-hold efter sommerferien.
Konkurrenceudvalget mangler fere sporpinde, Bent er opfordret til at snakke
med Martin.
Vores egne hundeførere skal have lov til at stille op til SM. Bent mener
umiddelbart, det kan lade sig at gøre at fnde nok hjælpere.
Flag til sporpinde: en opgave til Husets dag. Flagene skal laves med 2 farver.
SM: Kommunen vil have et møde vedr. lån af Sofendalsskolen og arealerne i
uge 33. Morten foreslår torsdag d. 15/8-19 til kontakten i kommunen.
Arbejdsgruppen skal holde et planlægningsmøde den 13/8-19. Lars og Bent får
styr over eftersøgningsarealerne. Joy taler også med et par jordejere vedr.
spormarker.

5. Træningsafdelingen (Joy)
Kalender resten af 2019
•

•

Foreningernes Dag d. 1/9-19: vi gentager fra sidste år, at alle hold træner
på pladsen, så der hele tiden er hunde i nærheden. Joy tilmelder vores
forening.
Liv i Landet den 17-18/-19 (kun en af dagene)

Agility: Morten har talt lidt med Annette i forhold til at få hjælp udefra. Hun har
svaret med 8 mulige datoer, 200 kr. pr gang. Det går vi videre med.

6. Presseafdelingen (Outi og Heidi)
Intet nyt.

7. Husudvalget (Lars)
Indkaldelse til arbejdsdag den 22.06.2019.
Arbejdsopgaver (afhængigt af, hvor mange vi bliver): lys i og ovenpå
containeren.
Udskiftning af toilet (Erik ville kunne gøre det).
Vandhanen udenfor.
Rengøring af vinduer (også mellem forsatsruderne).
Syning af fag.
Fliser under skraldespandende skal sættes fast.
Fugning.
Jævne grasplæne.
Ny terrasse, som borde og bænke kan stå på, og der er mulighed for at sætte
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kroge på, som man kan binde sin hund fast i osv. Morten har beregnet en pris
på kr 7.615,23. Det går vi videre med.
Forslag til 2020: nyt gulv. Huset har givet sig, og Lars foreslår, at vi åbner
gulvet, får nyt sokkel og gulv, rykker køkkenet lidt (mindre kontor), og får
dermed plads til et ekstra toilet. Fjerne redskabsrummet, så det store lokale
bliver større. Lars bedes lave et groft overslag.

Evt.
Spejdersport fra Næstved vil gerne være med til, at vi holder en klubaften hos
dem. Joy fnder en dato i oktober, og arbejder videre på planen.
Lars er blevet gjort opmærksom på, at man ikke kan se fra broen, hvis der
skydes eller fyves. Joy tager kontakt til Tina i kommunen, da det er kommunen,
der skal fnde en løsning til skiltene.
Afbud via hjemmesiden kunne være lettere – vi har kun behov for at vide,
hvem, hvilket hold/modul og dato for afbuddet. Joy snakker med Erik herom.
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 6. august 2019 kl 18:30 hos Joy.
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