REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 16. AUGUST 2017

Deltagere: Vibeke, Belinda, Kim, Lisa, Tanja
Derudover er Britta fra HB tilstede som ordstyrer. Indkaldt af Vibeke for at sikre at alt går rigtig til.
Best. Mødet er akut indkaldt grundet seneste offentlige dialog på fb.
Dagsorden
1. Kommunikation og samarbejde
A. Opfølgning fra Kim omkring manglende motivation og engagement.
B. Kommunikation på Facebook
2. Hold til kommende indskrivning.
3. Evt.
Vibeke startede mødet med at fortælle årsagen til indkaldelsen. Hun er rigtig ked af at blive udleveret på fb
og følte det som et personligt angreb. Hun udleverede al mailkorrespondance der er foregået i bestyrelsen
gennem de seneste måneder. Al korrespondance blev gennemgået mail for mail og alle blev hørt. Kim
valgte på baggrund af dette at trække sig fra bestyrelsen og som instruktør i klubben.
Mailkorrespondancen bliver ikke vedlagt referatet fra dette bestyrelsesmøde da det ikke vedrører andre
end klubbens medlemmer. Ønsker man at se denne korrespondance kan man kontakte formanden som vil
fremvise det personligt.

Der konstitueres en ny bestyrelse.
Formand: Vibeke
Næstformand: Belinda
Kasserer: Tanja
Sekretær: Lisa
Da der kun er 4 personer i bestyrelsen, søger Vibeke hovedbestyrelsen om dispensation til at fortsætte med
en undertalsbestyrelse frem til næste ordinære generalforsamling.

Evt.
Der blev udarbejdet en oversigt over arbejdsopgaver og fordeling af disse på bestyrelsesmødet d. 16/7 som
er vedlagt referatet.
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Arbejdsopgaver og fordeling i Torslunde-Ishøj Rottweilerklub

Torslunde-Ishøj Rottweilerklub RK5

Sammensætning af bestyrelsen 2017
Formand: Vibeke
Næstformand: Belinda
Kasserer: Tanja
Sekretær: Lisa

Arbejdsopgaver i bestyrelsen

Arbejdsopgave
Kontakt med hovedklubben og udvalg
Referat af best. Møder og
generalforsamlinger på hjemmesiden
Kontakt til Rottweilerbladet
Ugelister i klubhus omkring
gæstetræning og selvtræning
Hjemmeside
Facebook side
Søge ishøj kommune for medlemstilskud
Søge ishøj kommune omkring tilskud til
evt. medlemmers VM deltagelse, drift af
klubhus, græsslåning etc.
Nøglebrikker
Nøgler til container, toilet, baner og lys
Toiletter, Køkken, Klubhus generelt
Vaske viskestykker og håndklæder
Indkøbe
kaffe/sukker/køkkenrulle/toiletpapir +
div.
Tømme skraldespand

Ansvarlig
Vibeke (Formand)
Belinda
Tanja
Tanja (kasserer)
Belinda
Vibeke
Tanja (kasserer)
Belinda

Belinda
Tanja (Kasserer)
Vibeke
Vibeke
Vibeke
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Bemærkninger

