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Godkendt 

 

Orientering 
fra formanden: 
 

 
Skur til opbevaring af agilityredskaber: Kultur og Fritid har godkendt at vi 
stiller et skur op, men at vi skal aftale placeringen af skuret med de to 
andre klubber. 
PH  har sagt god for opsættelse for skuret. 
Vi afventer besked fra  Schæferhunde klubben   
 
Hvis vi køber en container (pris formentlig omkring 1000 kr.) eksl. 
Transport og opstilling 
Et nyt skur vi selv skulle lave vil koste 7500 kr. og så skulle vi selv sætte 
op/samle. 
Der vil være minimal vedligehold af en container.  
Den skal være af ordentlig kvalitet/brugbar, så det ikke bliver besværligt 
at bruge den.  
Anita har fliser en container vil kunne stå på. 
 
Beslutning: 
Der er enighed om, i bestyrelsen, at det er den plan vi går med. Pris på 
container og transport op til max 5500 kr.  
Jørn arbejder på at få fat på de øvrige klubber i forhold til opstilling af 
container med opstilling i hjørnet på bane 3. 
 
Afholdelse af generalforsamling: 
Vi afventer corona restriktionerne. Vi kan måske afholde efter d. 21. maj 
hvor vi må samles op til 25 mennesker indendørs. Måske med 
coronapas/negativ test. 
 
Vi venter til efter den 21. maj, så skal der være tilmelding, så der er 
klarhed over hvor mange der kommer. Derefter må der tages stilling til 
hvor det kan afholdes. 

 
Orientering fra 
næstformanden: 
 

Intet nyt 

 
Orientering fra 
kassereren: 

Sidste år var der ca. 49 medlemmer. 
Bilags kontrollanter har godkendt regnskabet 
Årets underskud er mindre en frygtet på ca. 1000 kr.  
Egenkapital er 58.068 kr.  
 
Beholdning i banken ved udgangen af året 41.000 hvor af de 10.000 er 
sat til siden hvis der er deltagere til Danmarks mesterskabet.  

 
Orientering fra  
sekretæren: 

 
Intet nyt 
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Orientering fra 
materialeforvalteren: 

Palle har lige kommet vand på systemet. Toilettet er gået i stykker. Palle 
vil finde ud af om der er cisternen eller nogle pakninger der skal skiftes. 
 
Der er tilsyneladende nogen der bruger toilettet selv om der ikke har 
været vand på, på trods af der er tørkloset ved siden af.  
Det må der gøres tydligere opmærksom på alle hold. 
 
 

 

Dagens opgave: 

 

 

 

Bestyrelsens godkendelse af regnskab for 2020. 
Oprettelse af agilityhold, punktet kommer på træner møde 
Ny ølmand, punktet kommer på træner møde 
 
Aktiviteter resten af året., vi må afvente corona restriktioner. 

 

Kommende  
arrangementer: 
 

Jørn har lavet opslag om trænings tider 
 
Sommerfest bliver efter sommerferien. 

 

Arbejdsliste: 
Renovere Spring 
Måske skur til Agility redskaber 
Reparere defekte agility redskaber 

 
Evt. 

Intet til evt.  

 
Næste møde: 
 

Bliver ikke planlagt d.d. 
 


