Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. juni 2013
Tilstede: Finn, Michael, Annette, Susanne, Jytte, Hanne og Per.
Afbud: Ingen

Godkendelse af referat
Referatet fra den 29. april 2013 godkendt.

Orientering og status fra formanden


Grunden til ekstraordinært bestyrelsesmøde
Medens vi nu har haft en lang periode, hvor tingene stod mere eller mindre stille, så kom der lige
en masse meldinger, som gør, at vi må holde dette møde lidt hastigt, så vi sikrer, at vi holder ”snuden i sporet.”
Mødet er indkaldt primært for, at skabe grundlag til BHU, så de kender grundlaget for træningen i
næste sæson og det er både plads, træner og figurantsituationen. Dette har selvfølgelig indflydelse
på mange andre ting, så derfor skal vi skabe overblik.



Status omkring Ishøj kommune
Efter henvendelse til Ishøj kommune var meldingen, modsat sidst, at vi selv skulle indhente en stillingtagen fra Ishøj Brugshundeklub og fra Rottweilerklubben, omkring en forlængelse af vores lån af
deres arealer.
Der blev skrevet til de 2 klubber og efter et afholdt bestyrelsesmøde i Ishøj Brugshundeklub, kunne
de meddele, at der ikke var stemning for at forlænge aftalen. Begrundelsen var alene, at det begrænsede deres medlemmers muligheder, at vi benyttede arealerne lørdag.
Med dette svar i hånden, har jeg takket Ishøj kommune, Ishøj Brugshundeklub og Rottweilerklubben for deres hjælp i den periode, der er gået og selvfølgelig accepteret deres beslutning.



Træningsplads i efteråret
Vi har således ikke Ishøj som mulighed i efteråret, men vi har andre muligheder, som vi kan undersøge hurtigt, men bestyrelsen/BHU skal tage stilling hurtigt, så aftalerne kan laves.
Umiddelbart har vi muligheder i Vallensbæk, Hvidovere og måske Roskilde. Endelig er der vores
egen ny plads. Bestyrelsen behandler emnet og tager stilling til hvorhenne pladsen er i næste sæson.



Figurantsituationen
Formanden og BHU har modtaget meddelelse fra Carsten Hansen om, at han stopper som træner
og figurant ved slutningen af denne sæson.

BHU situation


Figurant situation
BHU vurderer hvad vi har brug og kommer med relevante navne til bestyrelsen. BHU/Bestyrelsen
tager kontakt til de relevante emner og hører om mulighederne.



Næste sæson
Vi træner i Rørmosen i næste sæson og gør ikke brug af andre kredse. Styregruppen, arbejdsgruppen og BHU har alle været ovre og kigge på den ny plads og den tilstand, den er i nu. Med de plner
og allerede igangsatte tiltag, er pladsen brugbar til træning til den kommende sæson, dog med visse begrænsninger.



Specielle tiltag inden næste sæson
Vi har mulighed for at låne et telt til at stille op på pladsen. Finn Hansen aftaler nærmere om dette.
Der er mulighed for en campingvogn også. Michael undersøger muligheden.
Containerne skal på plads. Vi skal have flyttet vore containere ned på den anviste plads hurtigst
muligt og Per rykker kommunen for afklaringen af dette.
Vi skal informere om, at det i perioden er eget ansvar at sikre, at der er kaffe mv. til holdet. Bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde på den ny plads og her giver vi den grundige information om
pladsen, den kommende sæson og vores nye fremtid i Rørmosen. Mødet kombineres med indskrivningen, så det foregår samtidig.
Der gives igen mulighed for årskort til trænerne til kreds 62, men det vil ikke blive givet samlet, men
kun såfremt man træner frem mod en prøve og vores egne faciliteter ikke er færdige.

Status på den ny plads


Anlæg og planlægning af den ny plads
Bestyrelsen har bevilget en kredit til arbejdsgruppen til den arbejdet på den ny plads.



Status på Greve Kommune
Greve kommune har bevilget kr. 300.000,- på byrådsmødet den 28. maj 2013. Dette giver kredsen
en rigtig god mulighed for, at komme hurtigere igennem de mange ting, der skal laves på pladsen.



Hvor er vi nu
Vi skal have fjernet alt det store grene mv., så bliver der fjernet stubbe mv. Arbejdsgruppen arbejder videre med planerne for parkering og køreveje. Der er meget brug for, at medlemmerne kommer frem og hjælper med store og små ting. Vi skal gøre alt for, at medlemmerne kommer på de
planlagte arbejdsdage. Der vil også komme opgaver på andre tidspunkter, når vi får vores matrialer
derned.



Hvordan kommer vi videre (bestyrelsens ønsker til prioritering)
Bestyrelsen bakker fuldt op om de prioriteringer, der er sat pt. Tilkørselsvej, parkering, fjernelse af
rødder, planering af banen, græsslåning.

Eventuelt
Bestyrelsen skal have fundet et lokale til årets kredsfest.

