Referat DAF bestyrelsesmøde 15/1 2022

Fremmødte (på Teams): Theresa, Tessa, Eva-Marie, Baby, Kirsten og Rune
Fraværende: Jeanette

1. Regnskab: På bundlinien er der i år et overskud på 31.000 kr
2. Indbrud i DAF: Lås til DAF skal udskiftes. Baby checker status på dør senere i dag.
Tessa mødes med låsesmed i næste uge. Theresa undersøger om forsikringen
dækker.
3. Arbejdsdag: Tessa foreslår en fast weekend om året. Der er enighed om den første
weekend i april. I år lægger vi os derfor fast på søndag den 3. april
Rune påpeger vigtigheden af at have et overblik over opgaver til arbejdsdagen først.
Derfor skal der lige ryddes op og smides ud inden. Trådhegnet hele vejen rundt
trænger til fornyelse. Eva-Marie stiller trailer og maskiner til klipning af træer og
buske til rådighed. Der aftales et før-arbejdsdags-møde for trænere søndag den 13/3
kl. 10. Tessa sender invitation til arbejdsdag rundt snarest.
4. Vejledning til planlægning af Klubmesterskab. Er kun nødvendig, hvis det er helt
”grønne” som organiserer Klubmesterskaberne. Der skal organiseres dommere,
sikres passende banetegninger, præmier, tidsplan osv. Tessa skriver ud for at høre
hvem der har lyst til at påtage sig opgaven.
5. Indkøb: Foreningen vil gerne indkøbe en ny slalom. Eva-Marie og Rune påtager sig
opgaven. Skal helst indkøbes inden sæsonstart.
6. Føl og agilityuddannelse: Der er to føl i foreningen lige nu, Julie og Isabella. Erik og
Tessa vil gerne tage DKK’s instruktør-kursus. Muligheden for at blive Hoopersinstruktør kan måske også undersøges, da den er langt billigere.
7. Generalforsamling: Der er stemning for at afholde generalforsamling, da vi dermed
slipper for at lave årsberetning. Datoen 13/3 foreslås, da det dermed kan
kombineres med før-arbejdsdags-mødet i DAF.
8. Sommerfest: Dato for sommerfest fastsættes til 6/8 2022 (kun for bestyrelse og
trænere). Afholdes i Theresas have.
9. Evt: Hvem skriver i DAF’s kalender om yoga? Baby er sat på sagen, så vi kan få
opklaret det ;-)

