Bestyrelsesmøde tirsdag den 8-9-20 kl. 18:30 hos Formanden
(lundemarken 15, Sandby)
Indbudte: Bestyrelsen og instruktørerne
Deltager: Rikke, Christian H., Grethe, Tine, Bettina, Kirsten, Stine, Brian, Michael
Afbud: Sandie, Lisbeth, Nanna, Miriam
Dagsorden:
1) Status Beboelsesvogn (Rikke)
a. Godkendelse – Ingen godkendelse – afventer svar Rikke ringer til Byggekonsulenten

Grethe skriver til Kim der varertager kommunikationen mellem mørkøvborgere og
kommunen
a. Flytning b. Placering –
2) Kompetencebank – status (Stine)
a. Står pt stille – men der er mange der gerne vil hjælpe med de ting vi skal have gjort.
b. Dræningen vil Michael gerne stå for.
3) Vintertræningstider (Instruktørerne):
a. Rally (Rikke, Henning og Sandie) Søndage kl. 10:00 – 11:00 (foran skolen)
b. Agility (Miriam) Søndage kl. 10:00 – 11:30 (agilitybanen)
c. Træningshold (Lisbeth J) Lørdage kl. 9:30 – 10:30 – Agilitybanen (selvtræning på
holdet indimellem)
d. DcH Program C-konkurrence (Tine) Lørdage kl. 9:30 – 11:00 (er starter vintertræning
– Marken)
e. Konkurrencehold (Kirsten) Søndage kl. 10:30 – 14:00 (fra den 20/9-20 – i Marken)
f. DcH Program C og B (Brian) Søndage 8:30 – 9:30 (Marken)
g. Begynderhold + 8 mdr (Sandie) Søndage kl. 11:30 – 12:30 ?(Marken)
h. Begynderhold + 8 mdr. (Christian) Lørdage kl. 10:00 – 12:00 (Fra 3/10 - Boldbanen)
i. Hvalpemotivation (Michael) Søndage kl. 8:30 – 9:30 (multibanen)
4) Klubmesterskab (alle):
a. Skal vi afholde eller ej.
b. Alternativt – ”Fidusmesterskab” i stedet for klubmesterskab.
c. Max antal deltagere 40 stk. ingen publikum EX. Hjælpere.
Vi beslutter at det skal være ”Fidusmesterskab” og ikke klubmesterskab.
Mad – kan vi godt – vi skal sørge for at der er en der deler ud.
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Alle skal spritte hænder af og bruger handsker.
Menuen skal være let og kunne tages med ud.
Vi må være i SFO – lokalet.
Alt er med forbehold – og med risiko for aflysning.
Der er ikke mulighed for at have publikum med denne dag.
Rikke modtager en fil med Wictors fiduspokalprogram.
5) Juleafslutning
a. Skal vi have juleafslutning Afholdes ikke i 2020
6) Pokaler
a. Rikke har lavet opslag på FB – indsamling
b. Hvor mange pokaler kan uddeles i år – se bilag 1
Se referat i bilaget.
Grundet Covid 19 og at vi ikke afholder klubmesterskab i 2020, er der kun 4 pokaler
der kan uddeles i 2020.
7) EVT.
Note til instruktørerne – det er nu muligt at benytte SFO-lokalerne igen, der skal gøres rent
inden vi benytter lokalerne og når vi forlader lokalerne.
Al kommunikation ang. SFO-lokalerne skal gå via Grethe Timmermann.
Klubmodul – der er stadig ønske om en klubmodulaften – denne udskydes til baglandet er på
plads, så vi ikke står og ikke kan besvare spørgsmål.
Børneattester – hentes Rikke sørger for det.

DATOER for bestyrelses- og instruktørmøder:
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Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 18:30 med mad
o Punkter til mødet
▪ Beboelsesvognen
▪ Victor – fiduspokal
▪ Generalforsamling 24. januar 2021
▪ Opstart 2021 (gåtur)
• Hvalpehold
Mandag den 8. marts 2020 kl. 18:30

