Referat bestyrelsesmøde 04.02 2015
Mødet blev holdt i klubhuset kl. 19:00-22:00

Dagsorden:
1. Meddelelser fra formanden
2. Meddelelser fra kassereren
3. Konstituering af ny bestyrelse - opgavefordeling

Tilstede:
Gitte Pedersen (GP)
Jim Nielsen (JN)
Martin Jensen (MJ)
Ulla Paamand (UP)
Charlotte Ferdinand (CF)

4. Nyt fra trænerudvalg
5. Nyt fra konkurrenceudvalg – herunder konkurrence 22/3

Afbud:

6. Nyt fra aktivitetsudvalg
Referent:
Charlotte Ferdinand (CF)

7. Nyt fra ’hotelgrunds-udvalg’
8. Opfølgning fra sidste møde
a.

Kommune / klubhus

b. Forårsaktivitet bestyrelse og trænere
c. Frivillighed og foreningsliv 2014 (27/2 kl 16-20:30 i Nr. Lyndelse)
9. Eventuelt
10. Næste bestyrelsesmøde

BM 04.02 2015

Side 1 af 4

1. Meddelelser fra formanden
Klubben havde en god opstart med ca. 45 deltagere til gåturen gennem Ringe og den efterfølgende kage
og kaffe på Tingagerskolen. UP ville gerne have budt velkommen til deltagerne før gå-turen, men
almindelig uro og snak gjorde det svært at trænge igennem. Bestyrelsen er enige om, at klubben bør
anskaffe sig en megafon. Det sneede en hel del, hvilket desværre er gået ud over kvaliteten af
fællesbilledet på torvet.

UP og CF repræsenterer klubben til kredsgeneralforsamlingen den 26/2 i Svendborg og til Landsmødet
den 21/3. Børge P. deltager i Landsmødet for Brugshundeudvalget.

Der efterlyses deltagere til kreds 5’s stand på dyrskuet i Odense den 12-14. juni. Klubben har ingen rally
eller agility hundefører at stille med. GP spørger IPO-holdet, om der er nogle, der vil lave en opvisning.
Mia M. fra C-hold Mix 2 deltager på ungdomsholdet til dyrskuet.

Bestyrelsen beslutter, at referater og pressemeddelelser fra andre kredse end kreds 5 ikke længere skal
rundsendes til bestyrelsen og printes til opslagstavlen.

2. Meddelelser fra kassereren
Der er primo februar 60 medlemmer i klubben samt nye på diverse hold, der starter op.
Regnskabet 2014 skal underskrives af bestyrelsen.

GP har undersøgt FMK’s eventuelle støtte til medlemmer, der gerne vil deltage i Vandel-kursus 2015.
FMK har meddelt, at de ikke yder støtte.

3. Konstituering af ny bestyrelse – opgavefordeling
Opgaverne blev fordelt. GP sender opdateret beskrivelse til Yrsa K., så hjemmesiden kan blive
opdateret.
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4. Nyt fra trænerudvalg
Trænerudvalget har været samlet i januar for at gøre træner- og holdfordelingen klar til opstarten ultimo
januar. Der har været problemer med medlemmer, der ikke har fået fornyet/betalt deres medlemskab
2015 rettidigt. For sen betaling medfører, at medlemskabet slettes, og at pladsen gives til en på venteliste.
GP foreslår, at dette skrives med store bogstaver og meget tydeligt på den seddel vedr. betaling for nyt
kalenderår, som medlemmerne får udleveret ultimo året.

Det er i dag således, at trænerudvalget skal varsle sine møder til bestyrelsen og trænere med 14 dage. GP
foreslår, at varslet nedsættes til 8 dage og har udarbejdet udkast til et nyt skriv til trænerudvalget, hvor
dette fremgår. Bestyrelsen godkender udkastet.

5. Nyt fra konkurrenceudvalg – herunder konkurrence 22/3
CF, der netop er valgt til konkurrenceudvalget, tager kontakt til de øvrige i udvalget. Kenneth A. deltager
også i konkurrenceudvalget.

6. Nyt fra aktivitetsudvalg
Intet nyt.

7. Nyt fra ’hotelgrunds-udvalg’
Bestyrelsen har modtaget et oplæg fra udvalget. Bestyrelsen giver Ulla H. og Dorthe M. grønt lys til at
fortsætte med at indhente tilbud på etablering af græs på hotelgrunden.

8. Opfølgning fra sidste møde
a.

Kommune / klubhus
Bestyrelsen beslutter, at den ikke foreløbig vil arbejde videre med en udbygning af klubhus.
Fremtidsplaner drøftes på næste møde.
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b. Forårsaktivitet for bestyrelse og trænere
Bestyrelsen aftaler, at forårsaktiviteten skal finde sted den 16 maj. MJ laver fortsat research på
mulighederne.

c. Frivillighed og foreningsliv 2014 (27/2 kl 16-20:30 i Nr. Lyndelse)
Bestyrelsen beslutter ikke at deltage.

9. Eventuelt
-

GP foreslår, at billeder af trænere og bestyrelse tages uden hund, og at teksten på hjemmesiden ud
for trænerne slettes. Dermed undgås jævnligt at skulle vedligeholde og opdatere billeder og tekst.
Bestyrelsen finder det en god idé. GP taler med trænerudvalget om dette forslag.

-

GP laver en ny planche til klubhuset. CF får den efterfølgende lamineret.

-

GP køber nye måtter til klubbens hundebure.

-

Bestyrelsen sætter ikke kæder på ’bjælkerne’ foran klubhuset. De blev fjernet sidste år af
sikkerhedsmæssige grunde – en del hunde blev ’viklet ind’ i dem.

10. Næste bestyrelsesmøde
UP indkalder ved behov.
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