REFERAT AF BESTYRELSESMØDE SØNDAG DEN 8. OKTOBER 2017

Deltagere: Tanja, Belinda, Lisa og Vibeke

1. Godkendelse af tidligere referat.
Referat godkendt.
HB har godkendt vores ansøgning om dispensation til at fortsætte nuværende bs bestående af
Formand Vibeke, næst formand Belinda, Kasserer Tanja og sekretær Lisa Voss.
2. Formanden.
Vi skal have et medlemsmøde snarest med info omkring kommende aktiviteter.
Dato for medlemsmøde er den 22/10 - 2017 kl. 11.30. Hvad er der interesse for fremadrettet?
Julefrokost afholdes lørdag den 13/1 – 2018 kl. 13.00. Vi planlægger maden på medlemsmødet.
Klubben har investeret i en bærbar computer og printer, til brug af formand og kassereren.
Info omkring kursus med Lenett, hvor mange kan deltage? Kan dagen afsluttes med mad og snak
om kurset? Kan der komme en opfølgning på kurset?
3. Kassereren.
Alt papir er udfyldt med rette info. Vi afventer snarest at få tilgang til banken, og mobilepay op at
køre.
4. Kommende GF d. 4 februar kl. 12. Vi laver et oplæg til bladet og sætter info i kommende
medlemsblad. Tanja tager kontakt til Mia ang. dato for annonce.
5. Regler for brug af klubbens Facebook side. Administratorerne har det fulde ansvar for indlæg og
tonen på tråden skal holdes i en sober tone. Vi diskuterede frem og tilbage omkring fremadrettet
kommunikation på siden, skal siden være lukket eller åben. Vi holder siden åben, vil dog
fremadrettet sørge for at upassende opslag vil blive slettet.
6. Arbejdsweekend, vi har tidligere talt med Carsten fra Brugshundeklubben om fremtidigt
samarbejde. Vi tager igen kontakt omkring en fælles arbejdsweekend. Der skal laves hegn omkring
hvalpebanen, mere lys på den store bane og det gamle A spring på hvalpebanen skal smides ud.
7. Fælles træningsdag. Vi arbejder stadigvæk på at lave en hundens dag i samarbejde med
Brugshundeklubben. Vi talte bl.a. om lydighed, gruppe C, klikkertræning, nosework og rally.
Eventuelt.
Holdafslutning er søndag den 3. december med gløgg og æbleskiver.
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til søndag den 7. januar 2018 kl. 10.00

