Referat bestyrelsesmøde 10.11 2014
Mødet blev holdt i klubhuset kl. 19:00-22:00

Dagsorden:

3. Nyt fra trænerudvalg

Tilstede:
Ulla Paamand (UP)
Gitte Pedersen (GP)
Brian Buchholz (BB)
Jim Nielsen (JN)
Charlotte Ferdinand (CF)

4. Nyt fra konkurrenceudvalg

Afbud:

5. Nyt fra aktivitetsudvalg

Referent:
Charlotte Ferdinand (CF)

1. Meddelelser fra formanden
2. Meddelelser fra kassereren

6. Fællestræning
7. Generalforsamling, herunder spisning
8. Opfølgning fra sidste møde
a.

Juleafslutning

b. Forårsaktivitet bestyrelse og trænere
c. Klubhus
9. Eventuelt
10. Næste bestyrelsesmøde
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1. Meddelelser fra formanden
UP oplyser, at Malene trækker sig som klubbens webmaster ved årets udgang. Der skal derfor findes en
ny webmaster, der har lyst til at vedligeholde og opdatere klubbens hjemmeside.

2. Meddelelser fra kassereren
Klubbens regnskab bliver revideret af klubbens revisorer mandag den 17/11.

3. Nyt fra trænerudvalg
Der har været afholdt møde 3/11. Referat bliver snarest lagt på hjemmesiden.

4. Nyt fra konkurrenceudvalg
Klubkonkurrencen var i år arrangeret af konkurrenceudvalget, der har ydet en meget stor indsats for at
arrangere og tilrettelægge de to konkurrencedage. Desværre har både Malene og Charlotte M. trukket sig
fra udvalget. Der skal derfor findes nye medlemmer til udvalget snarest, da udvalget arrangerer og
tilrettelægger den landsdækkende konkurrence i marts.

5. Nyt fra aktivitetsudvalg
Den årlige medlemsfest arrangeret af aktivitetsudvalget får rosende ord af deltagerne: En super hyggelig
fest. Desværre stopper både Anne Marie og Lene G i udvalget ved årets afslutning. Der skal derfor
findes nye medlemmer til udvalget, der traditionelt arrangerer en fidus-dag, en sommerafslutning (grillaften) og den årlige medlemsfest i november.

6. Fællestræning
Trænerudvalget arrangerer fællestræningen den 22/11 før generalforsamlingen.
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7. Generalforsamling, herunder spisning
CF laver opslag med mulighed for tilmelding til generalforsamling/spisning, så vi ved, hvor mange der
kommer og spiser. JN sørger for flæskesteg, UP sørger for diverse indkøb. BB har booket
Tingagerskolen. GP udarbejder dagsorden. Der er i bestyrelsen enighed om, at det i forhold til klubbens
fremtidige økonomi er nødvendigt at udarbejde forslag til kontingentforhøjelse, såfremt det indkomne
forslag vedr. pasning og pleje af hotelgrunden bliver vedtaget på generalforsamlingen. CF udarbejder
udkast hertil.

8. Opfølgning fra sidste møde
d. Juleafslutning
JN sørger for indkøb af skeer og tallerkner/skåle og UP køber ind til risalamande.
e. Forårsaktivitet bestyrelse og trænere
Der er mange gode forslag på bordet til en forårsevent – bestyrelsen ’summer’ videre.
f.

Klubhus
Udsættes

9. Eventuelt
- BB har skaffet ny dørpumpe til klubhuset, som han sætter op snarest.
- GP har skaffet ny stor kaffemaskine til klubhuset.
- Bestyrelsen beslutter, at klubbens vandrepokaler i IPO fremover kan uddeles, selvom hundeføreren
med flest point ikke har fået tilstrækkelige point til at bestå selve IPO-prøven. Denne ændring vil
ligestille IPO-vandrepokalerne med DcH-vandrepokalerne, hvor der ikke er stillet krav om et
minimum pointtal for at vinde pokalerne.
- UP minder om, at vi i bestyrelsen gerne skal besvare interne mails inden for to dage med ’svar til
alle’.

BM 10.11 2014

Side 3 af 4

10. Næste bestyrelsesmøde
UP indkalder ved behov
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