
Referat af bestyrelsesmøde den 7. juni 2022

Til stede: Janni Ysbæk-Nielsen, Anne Dyhr, Anja Waldstrøm, Christina Hald, Niels Errendal,
Yvonne Beicker, Pernille Dohlmann

Referent: Pernille Dohlmann

Opfølgning på medlemsmødet:

o HAS: Vi har fået mange tilbagemeldinger fra medlemmer der gerne vil hjælpe os
på forskellig vis til HAS (Hovedavlsskue). Vi er meget ydmyge og taknemmelige
over at så mange gerne vil hjælpe og takker for opbakningen. Yvonne styrer
skemaet med opgaver og tidsplan, hvor man kan melde sig på de enkelte
opgaver.

o Mht. klubhus fik vi tilkendegivelse af at det er løsningen med nyt lidt større
klubhus vi skal arbejde videre med. Det kan tage lidt længere tid før vi får
godkendelse mod at vi til gengæld måske kan få lov til at sætte et lidt større hus
samtidig med at det er nyt. Det kræver både godkendelse hos kommunen og
landzonetilladelse og vi forventer derfor at det kan tage op til et år. I
mellemtiden må vi lappe det nuværende, så det ikke er utæt.

Status på sager hos kommunen:

o Lys på banen: Christina har fået melding fra alle naboer om at de ikke er
generet af vores forsøg med lys i vinterhalvåret. Kommunen er i gang med at
undersøge om det kræver landzonetilladelse at fortsætte med den nuværende
løsning med flytbart lys.

o Vi har haft dialog med vores bag-nabo som har haft ubudne gæster og derfor
gerne vi have et højere hegn. Det er vi indstillet på at hjælpe med både at søge
om tilskud til og hjælpe med at sætte op.

o Vi har nu fået en fuldmagt der løber i 12 måneder, på at vi kan søge om at sætte
et klubhus på ca. 58 m2 på pladsen.

o Vi har fået ny kontaktperson hos kommunen og der har været opstartsmøde
mellem dem i dag hvor vores byggeansøgningskontakt også deltog.

o Skiltene til pladsen med vores træningstider er nu i produktion hos kommunen,
så det varer nok ikke så længe før vi har dem.

Jubilæum – hvad gør vi for at fejre det

Vi fejrer det med lidt ekstra til sommerafslutningen. Niels, Anja og Pernille finder ud af, hvad
der skal ske, for at få markeret vores jubilæum.

Herudover bliver det markeret ved at vi afholder HAS i august.

Venteliste for indskrivning på hold

Til indskrivningen skriver vi dem ind der allerede er på hold samt hvalpene. Resten kommer på
venteliste med ønske om hold og derefter vil vi kontakte folk om de kan få plads på holdene
efterfølgende. Vi har ikke plads til flere, hvis alle kommer igen til næste sæson. Holdene må
ikke blive så store, at vi ikke kan give folk en god oplevelse.



Sommerafslutning

Det bliver den 25. juni 2022 og Herdis vil igen udtænke nogle super opgaver til os.

Eventuelt

o Der er et hold fra Ældresagens organiserede hundetræning der træner i ”hullet”
på vores bane. De har spurgt om de kan få lov til at sætte en kasse op til at
have deres remedier i, så ikke de skal slæbe dem frem og tilbage hver gang. Vi
tilbyder dem at kassen kan stå bag vores container i et af hundeburene, så
længe de står der hvor de gør uden at blive brugt. Det vil være på eget ansvar.
Yvonne giver besked.

o Vi får ikke rigtigt solgt f.eks. slik, is eller toasts fra køkkenet. Måske kan vi lave
nogle skilte eller ”menukort” til at lægge på bordene både inde og ude, så
medlemmerne bliver opmærksomme på at mulighederne findes. Inden da skal vi
blive enige om hvad vi faktisk sælger.

o Vi har tidligere lavet en undersøgelse af holdtilfredsheden. Det vil vi gerne følge
op med en årlig undersøgelse for alle medlemmer efter sæsonafslutningen.

Næste møde rykkes til efter HAS, da vi har rigeligt at se til op til HAS. Det bliver den 16.
august 2022. Opstår der behov for møde inden da, indkalder vi til et ad-hoc møde.
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