REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 15. NOVEMBER 2018

Deltagere: Jytte, Tina, Tomas, Belinda, Tanja
1. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt af alle.
2. Opfølgning på opgaver.
Medlemskort: Jytte har lavet udkast som godkendes af alle. Medlemskort gøres klar til næste
indskrivning.
Sodavandsmaskine: Tomas fortsætter med at lede efter en ny venting maskine.
3. VM udtagelse d. 11/11-18.
Udtagelsen forløb vellykket og der var en god stemning på pladsen og lækker mad.
4. Diverse
Vi er blevet spurgt om vi er interesseret i at afholde udstilling næste år.
På nuværende tidspunkt mener vi ikke at der er ressourcer i klubben til at tage et sådant
arrangement ind. Der takkes derfor nej. Tanja informerer tilbage om dette.
Forslag: Alle brikker lukkes til indskrivning og de som kommer til indskrivning får åbnet for deres
brik igen.
Nye medlemmer af Rottweilerklubben Danmark får gratis medlemskab det første halve år. Dette
skal der informeres om ved indskrivning.
D. 29/12 afholdes der Introduktion til Nosework med Inge Jørgensen. Opslag sættes på Facebook.
Der har været ønske om medlemsmøde af 2 medlemmer som ikke i øjeblikket er aktive i klubben.
Vi mener derfor ikke at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt og medlemsmødet vil derfor
blive afholdt efter indskrivningen F2019
Jytte og Tanja har været på 1 del af instruktør kurset i Rottweilerklubben afholdt af Henrik
Neumann. Både Tanja og Jytte er meget positive og glæder sig til næste del.
Når holdtræningen er slut laves der om søndagen, når muligt, forskellige træningsindslag (lær din
hund fremadsendelse, spor, spring, kontakt, indkald, miljø etc.).
Indskrivning for foråret 2019 er søndag den 27/1-2019 kl. 10.00-12.00 i klubhuset. Tina laver oplæg
til reklame for indskrivning som kan hænges op hos Rigtig hundemad i Greve og sættes på diverse
Facebook grupper.
Der afholdes generalforsamling d. 10/3-2019 kl. 12:30. Jytte informerer redaktøren på
Rottweilerbladet.
Næste bestyrelsesmøde er 7. december 2018 kl. 19.00.

