Bestyrelsesmøde 02.03.2017

Dagsorden:

Deltagere:
Gitte E. Pedersen

1. Nyt fra formanden
Første bestyrelsesmøde efter den ekstraordinære
generel forsamling.
Der var kreds generelforsamling den 23. feb. Malene
og Gitte deltog. I formandens beretning kunne han
fortælle at der var medlemsfremgang, hvilket er første
gang i lang tid.
Der blev også informeret om at den fælles kreds
træningsdag blev aflyst da der ikke var nok trænere
der have meldt sig. Der var derfor en snak om hvad
kredsen skal bruges til.
Uddannelsesudvalget skulle have nye medlemmer,
Gitte blev valgt som formand og pt. er der to andre i
udvalget også.
DM 2019 skal holdes i kreds 5.
Der blev også gjord opmærksom på at hundeføre fra
Sjælland melder sig ind i kredsens lokalforeninger
sådan at de kan stille i konkurrence fra de
lokalforeninger og dermed tage DM pladser fra kreds
5. Dette har været et problem det sidste års tid bl.a.
fra Nordfyn og lige pt. kan man ikke nægte
medlemskab, men eftersom de ikke kommer og træner
i klubberne og derfor kun er medlem for
konkurrencebogen, var der stemning for ikke at lukke
dem ind.

Kasper Rasmussen
Malene E. Pedersen
Heinz Honoré
Mia J. Madsen

Referent:
Mia J. Madsen

2. Nyt fra kassereren
Medlemsfremgang. 77 medlemmer.
I søndags, den 26. februar var der trænersamling. Denne gang var det
spordag, og der var mange fremmødte, rigtig dejligt.
Trænerudvalget arbejder på at indkalde til trænermøde først i april. Med
henblik på efterkurser og hvad trænerne mener de vil med kredsen.
Den næste trænersamling er den 18. juni og kommer til at være en
lydighedsdag.
3. Aktiviteter / Projekter
- Landsmøde den 18. marts
Mia og Kasper tager til landsmøde den 18. marts og ”før landsmøde” den 6.
marts.
Der er på mødet blevet gennemgået materialet der er sendt ud omkring
landsmødet.
- Landsdækkende konkurrence i RCH den 12. marts
Der skal være landsdækkende konkurrence i C og B, den 12. marts i RCH.
Der er rigtig mange tilmelde. 41 i B og 10 i C.
4. Eventuelt
- Ny træningsplads.
Vi undersøger jord fra nordmarken i Ringe. Vi tror ikke så meget på
kommunen mere. Mia undersøger hvem der ejer jorden.
Egeskov har muligvis noget jord, Malene undersøger sagen.
Vi ønsker omkring 5 hektar.

