Referat af møde d 14-01-2013, hos Anita Korte.

Tilstede: Britta Nielsen, Vibeke Jakobsen, Michael Jeppesen, Jan Madsen og Anita
Korte.

1. Referat fra sidst blev godkendt.
2. Indskrivning søndag d 10-2 kl 10-12. Alle instruktører står til rådighed på
dagen, for at vejlede medlemmerne med at finde det rigtige hold. Anita
henter poser hos Maxi Zoo.
3. Følgende hold tilbydes den kommende sæson: IPO, FP, B hold, let øvede
(familie) og hvalpe. Hvilke instruktører der tager hvilke hold, skal vi lige finde
ud af.
4. General forsamling d 10-3 kl 13.00 i klubhuset. ALLE MEDLEMMER
OPFORDRES TIL AT KOMME! Kim Wivel og Britta Nielsen er på valg.
Bestyrelsen mødes torsdag d 7-3 kl 17.00 til et kort møde i klubben.
5. Udstilling d 27-4 i Ishøj. Dommer og ringpersonale er på plads. Se hundeweb
og vores hjemmeside.
Junior sørger for pokaler.
Britta laver vagtplan for personalet, så alle hjælpere skal melde til hos Britta.
Britta og Junior handler.
VI OPFORDRER ALLE TIL AT MELDE SIG SOM HJÆLPERE!!!!! Kontakt Britta!!!
6. DM 11 og 12 maj i Ishøj.
Spor arealer er på plads.
Dommere valgt af BHR: Ella Laursen og Lene Carlsson.
Figuranter: Kim Andersen. Den anden er ikke helt på plads endnu.
Junior sørger for pokaler.
Belinda kontakter de andre kredse for støtte til DM og udstillingen.
Kim Sander har sagt ja til at speake.
Sporlæggere: Robert Kahr og Peter Gammelgaard.
Martin Hasager hjælper med hjemmesiden.
Vi har spurgt Belinda Kristensen om hun vil være prøveleder. Afventer svar.

OBS OBS OBS Vi har brug for hjælp fra ALLE!!! Skriv en mail til vores formand
Britta, med jeres navn og telefon nr så skriver hun jer på som hjælpere.
7. Nyt fra kassereren. Udgår da han er syg.
8. Færdiggørelse af klubhuset. Vi afventer tilbud på at færdiggøre klubben fra
Gorm.
9. Banen. Brugshundeklubben har bedt om en tegning, før de kan godkende at vi
vender banen. Junior laver den.
10. Dressur halsbånd. Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er enstemmigt
blevet enige om, at tolkningen af loven er: Leddet der må være 0,8 cm, er det
led der vender ind mod hunden. Altså fra enden til første bøjning. Efter
henvendelser til forskellige politikredse, er vi overbevist om, at vores tolkning
er korrekt.
11. Evt. Klubben afholder kurset ”klar til prøve” med Henrik Hjort. Dato kommer
senere på hjemmesiden. Tilmelding via shoppen.

