Bestyrelsesmøde d.27-12-2018
Tilstede: Bo Thune, Kim Rasmussen, Anette Krogsgaard, Heidi Eies
Afbud: Marianne Oppenheuser
BT: Kredsen har fået forlænget vores kontrakt med kommunen med 3 år. Køge kommunen vil dog stadig
gerne vil have os flyttet til vollerslevvej 12-14
BT: Da kultur og fritidsforvaltningen i Køge kommune skal spare penge, er kredsens flytteplaner til
vollerslevvej 12-14, midlertidigt sat på pause. Kredsen og Køge kommune arbejder videre med planerne for
en evt. flytning
BT: Generalforsamlingen bliver fredag d. 08.02.2019 kl.19.00 i klubhuset. Efter generalforsamlingen byder
kredsen på lidt mad.
BT: Træningsgebyret forbliver uændret.
BT: Vi har arbejdet på at få noget bedre og ikke mindst billigere lys på pladsen. Vi har modtaget et tilbud på
nye lamper samt opsætning af dem som bestyrelsen og BHU ser nærmere på. Mere info senere.
BT: Der har været problemer med at få slået græsset i efteråret vi er i dialog med Køge Kommune om at
græsset på runderingsbanen bliver slået hver 14 dag og hele pladsen 1 gang om måned.
BT: Tømning af kredsens affaldscontainer har været mangelfuld af en eller anden årsag. Der er nu lavet en
aftale (igen) med at de kommer og tømmer kredsens affaldscontainer.
BT: Alle hunde skal holdes i snor når vi færdes ved klubhuset, P-pladsen mm.
AK: Indskrivning bliver lørdag d.16.02.2019 fra kl.10-12
AK: Trænerne til holdne i foråret er ved at være på plads, mere info senere.
AK: Vi skal have lavet vores A-spring så det er brugbart.
AK: På baggrund af det nye prøveprogram skal vi begynde at arbejde at træne i feltsøg.
AK: Skovturen bliver laver igen i 2019, mere info senere.
HE: Træningskort-ordning fortsætter i 2019.
HE: Opgaver i kredsen, vi mangler nogle personer der kunne tænke at hjælpe med div. ting i kredsen. Jeg
kommer med et oplæg senere til hvordan det måske kunne lade sig gøre.
KR: Kredsen får lavet 10 stk. nøgler.

