referat

Dch Vestlolland

Mødedato: 22-09- 2020 kl. 19:00 Klubhuset
4900 Nakskov

Deltagende: Jørn, Anita, Gitte, Palle og Bente med på virtuel forbindelse

Godkendelse
Af referat fra sidste
møde: 18-02-2020

Godkendt

Orientering
fra formanden:

Jørn har sendt den mail korrespondance der har været mellem os og Park
og Vej, teknik og Miljø, Kultur og Fritid. Umiddelbart er man positivt
stemt overfor at vi stiller et skur op, bare de ikke skal stå for
vedligehold. Vi afventer svar fra Kultur og Fritid.
De øvrige klubber er orienteret og har accepteret opstilling af skur.
Vi skal spørge PH og Schæferhundeklubben om hvilken holdning de har
til, at der er enkelte forhindringer der står ude permanent. Det vurderes
at det kan vente til næste formandsmøde. Hvis tilladelsen fra kommunen
ligger før, må vi tage stilling til om forespørgslen skal ligge noget før.

Orientering fra
næstformanden:

Alle fællesarrangementer, med de andre klubber, er aflyst i resten af
2020 pga. stigning i corona smittetallet, i første omgang adfærdsaftenen
og Fiduskonkurrencen.
Formandsmøde har været afholdt. Det giver ikke mening at opgøre
baneprocent når vi har været lukket ned.

Orientering fra
kassereren:

D.d. lille overskud, men der er når der er betalt til Land og Kreds for 13
medlemmer og lys regning, og på trods af vi får bonus tilbage fra
forsikring har vi et underskud på godt 5000 kr. Agility banen har gjort en
del af underskuddet. Vi dækker af egenkapitalen.
Vi mangler indtægt fra sommerfesten og vores donation fra Aktiv El.
Der er opdateret på medlemslisten. Vi har pt. 46 medlemmer.
Listerne bliver sendt til trænerene der skal følge op på, om der er nogen
der mangler at betale. Står deltageren ikke på listen har vedkommende
ikke betalt.

Orientering fra
sekretæren:

Intet nyt

referat
Orientering fra
Krogsbølle vil endelig gå i gang med bænkene. Palle har måtte lave en
materialeforvalteren: ny aftale, da den sidste der har lavet aftalen ikke længere arbejder på

Krogsbølle. Nu er det talt med Henrik Krog, der har været og kigge på
det. De skulle gå i gang i nær fremtid.
En del af træværket trænger til smørelse. De røde brædder er skallet lidt,
med der er ikke noget råd.
Skuret trænger til oprydning
Rengøring af klubhuset? Hvornår?
Planlægning af rengørings/arbejdsdag?

Dagens opgave:

Vindeholme gåtur, hvalpeholdet træner imens de andre går tur. Palle
tage 2 kander kaffe, Bente laver kaffe i klubhuset.
Lokalkonkurrence. Der bliver problemer i forhold til beværtning, til
morgenmad, info osv. Beregnerne kan være i klubhuset.
Vi kan ikke gennemføre en lokalkonkurrence som vi plejer. Man kunne
overveje at stille festteltet op hvor deltagerene kan sidde og få en kop
kaffe. Mad (sandwich)kunne bestilles og de kommer pakket enkeltvis.
Er der nogen der vil sætte festteltet op? Og tage det ned?
Vi kunne spørge Maribo og dommer om at flytte lokalkonkurrencen til
foråret, pga. den særlige situation.

Beslutning:
Hvis Maribo ikke vil være med til at flytte konkurrencen til foråret,
bliver der ikke holdt klubkonkurrence i DcH Vestlolland før efteråret
2021.

Kommende
arrangementer:

Vindeholm gåtur
Lokalkonkurrence?

Arbejdsliste:

Renovere Spring
Bænke udvendig (der er lavet aftale med Krogsbølle)
Skur til Agility redskaber

Evt.

Inden Bente begynder at søge midler hos fonde til skurer, skal der ligge
en projektbeskrivelse. Hvad vil vi osv….
Vi afventer ligeledes tilladelse fra kommunen før vi går i gang, med

referat
projektbeskrivelse
hvordan vi forholder os til juleafslutning 28. nov.?
Beslutning:
Vi aflyser fordi hvalpeholdet slutter d. 7/11. Gitte holder ”afslutning” for
hvalpeholdet evt. udendørs.

Næste møde:

12. jan. 2021 kl. 19 hos Bente

