REFERAT AF BESTYRELSESMØDE SØNDAG DEN 7. JANUAR 2018

Deltagere: Lisa, Vibeke, Belinda, Tanja

Pkt 1.

Godkendelse af referat fra sidst.
Godkendt.

Pkt. 2

Formandens beretning
Der er afholdt medlemsmøde, hvor der blev talt om følgende:
- Vi skal have opfølgning på grp. C fra Mads.
- Der var forslag omkring arrangement (udstilling/udtagelse)
- Der er afholdt et B kursus med Lenett for medlemmer. Kurset gik godt.
- Klubtøj. Der er indhentet tilbud på klubtøj med tryk som bliver fremlagt på næste
medlemsmøde.
- Holdafslutning blev afholdt og efterfølgende julehygge.
- Arbejdsdag/oprydning er afholdt. Lars og Thomas undersøger omkring låger til burerne.
Vibeke, Belinda og Tanja har gennemført Instruktøruddannelsen i Schæferhundeklubben.

Pkt. 3

Kasserens beretning
Mobilepay er nu oppe at køre og alt med banken er på plads.

Pkt. 4

Opdatering på udstilling lørdag den 11. august 2018.
Vibeke har afholdt møde med Lenett omkring evt. afholdelse af udstilling i 2018. Der er
udarbejdet et oplæg som er fremsendt til bestyrelsen.
Bestyrelsen beslutter at planlægning og budget skal gennemarbejdes inden endelig
afgørelse. Vibeke, Lenett og Tanja gennemgår det på et møde snarest, hvorefter det igen
fremlægges for bestyrelsen til afstemning.

Pkt. 5

Opdatering på udtagelse til september
Bestyrelsen har besluttet, at der arbejdes på at få en udtagelse til september 2018. Der
gåes videre med planlægningen i samme gruppe som arbejder med udstillingen.

Pkt. 6

Indskrivning
Der er indskrivning d. 28/1-2018 fra 10.00 – 12.00.
Planlagte hold søndag:
- Hvalpehold 09.30 – 10.30
- Hvalpe fortsat 11.00 – 12.00
Derudover vil der hver 2. søndag (lige uger) være instruktør til rådighed mellem 10.00 –
12.00.
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Pkt. 7

Generalforsamling
Der er indkaldt til generalforsamling i Medlemsbladet.
Lisa ønsker at trække sig fra bestyrelsen, men vil gerne fortsætte som suppleant.

Pkt. 8

Julefrokost
Der er planlagt julefrokost d. 13/1 2018 kl. 13.00. Vibeke arrangerer via FB hvem der
kommer med hvad.

Pkt. 9

Eventuelt
- Der er ønske om at få bøjler på A-springet. Der er forespurgt til brugshundeklubben
(Carsten) om det er i orden.
- Kommunen er rykket for justering af lys på banen og reparation af hegnet på
hvalpebanen.
- Personer med tilhørsforhold til kredsen har mulighed for at købe en brik.
- Der åbnes op for alle selvtrænere med adgangsbrik til køkkenet i det næste halve år.

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 2. februar kl. 18.00.

