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Bestyrelsesmøde, d. 6. februar 2023, kl. 19:00 i klubhuset

Brød til dette møde:  Stine og Winnie
Inviterede:  Bestyrelsen, Suppleanter, agilityudvalg, lydighedsudvalg, kantineudvalg.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer - Sarah

2. Agility konkurrenceudvalg - der er stævne d. 11.+12. marts i hallen. Kantineudvalget

hjælper til med mad til hjælperne. Der sælges kun drikkevarer til de deltagende. Resten er

der styr på.

3. Lydigheds konkurrenceudvalg - der afholdes eliteturnering d. 26. marts. Der er styr på

hjælpere til selve konkurrencen, og vi får hjælp af sporlægger centralen til sporene. Der

holdes et opfølgende møde for kantineudvalget + lydigheds udvalget for nærmere

planlægning d. 18. februar kl. 11.

4. Kantineudvalg - kasseren har et ønske om, at man husker at skrive navn på sin kvittering,

uanset om man køber på købekortet eller betaler med eget kort.

5. Gennemgang af seneste referat - blev gennemgået og godkendt.

6. Orientering fra formand/næstformand

A. Kredsgeneralforsamling 20. februar - Winnie sender den til resten af bestyrelsen.

Stine og Sarah undersøger, om de kan deltage.

B. Budget - Winnie gennemgik vores budget for 2022 vs. forbruget i 2022. Vi har holdt

os inden for samtlige poster med undtagelse af ‘’renovering af klubhuset’’ og

‘’kørsel’’, som blev dyrere end forventet (begge dele blev gennemgået på vores

generalforsamling). Og alle vores konkurrencer har genereret et overskud.

C. Netværk - Stine har ifm. instruktøruddannelsen snakket med andre fra kreds 2. Der

har de snakket om, at det kunne være interessant med en ‘’erfa’’ gruppe i kredsen fx

på bestyrelses- og trænerniveau, hvor man kan sparre og dele erfaring med
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hinanden. Vi vil stille et forslag til kredsgeneralforsamling, selvfølgelig kun såfremt

en eller flere fra Give deltager.

7. Orientering fra kasserer - vi overgår i klubben også fra nemID til MitID erhverv.

8. Opsamling generalforsamling

A. Flere betalte træningsgebyrer for trænere med flere hold - fx 2 hold = 2 hold. Da vi

har behov for at sætte os mere ind i de skattemæssige regler, og tænke mere over

det, vil vi på et senere tidspunkt i 2023 lave et oplæg til, hvordan en løsning kan se

ud. (punktet her hører sammen med pkt. 10).

9. Æresmedlemmer - vi planlægger at lave et afsnit på opslagstavlen i klubhuset, hvor vores

æresmedlemmer kan oplistes (selvfølgelig efter aftale med dem).

10. Skattemæssige regler - DGI: Punkt fra bestyrelsesmøde i November

(https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/takster-for-skattefri-godtgoerelse-til-uloenne

de)

11. Hjertestarter - Jesper henvender sig til genbrugsstationen med ønske om, at få deres

hjertestarter hængt uden for hegnet, så vi potentielt kan nå den, hvis uheldet skulle være

ude.

12. Officepakken: Sarah har ønsket at klubben igen får en office pakke til klubbens computer.

Stine undersøger med DGI, om vi kan få tilskud til det. Vi undersøgte muligheden, men det

var faktisk dyrere at købe en licens (som DGI tilbød), end hvis vi købte det som et

engangskøb, hvor man installerer det på computeren. Det koster 750 kr. og det har

bestyrelsen godkendt at indkøbe.

13. Græsslåningsaftale – næste skridt. Jesper har undersøgt med et firma, som har givet en

overslagspris på 1500 kr. pr. gang. Vi undersøger markedet lidt mere, inden der tages en

beslutning. Så er der nogen af vores medlemmer, som kender nogen, der kender nogen,

som har et lille havefirma, som kan hjælpe os med det udvendige vedligehold, hører vi

meget gerne fra jer.

14. Indkomne forslag - der var ingen.

15. Eventuelt
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