Bestyrelsesmøde 30.10.2017
Dagsorden:
Deltagere:

1.

Gitte E. Pedersen

Nyt fra formanden

Malene E. Pedersen

- Vi har i forbindelse med at Preben er blevet Danmarks mester
Heinz Honoré
haft besøg af Midtfyns posten. Der blev skrevet en god artikel. Det
Mia J. Madsen
er god omtale for klubben.

2.

Nyt fra kassereren

- Vi har 102 medlemmer hvilket er 13 færre end samme tid sidste
år. Derudover har klubben en sund økonomi.

3.

Generalforsamling, herunder

• Bestille skole
- Mia bestiller skolekøkken og fællesrum til den 25. nov.

• Dagsorden - opslag til klubhuset
- Gitte laver dagsordenen. Bestyrelsen vil komme med et forslag
om at personer til henholdsvis konkurrence- og aktivitetsudvalg
bliver fundet til generalforsamlingen.

• Forslag til kontingent 2018
- Vi fastholder det nuværende kontingent i 2018.

• Kandidater

Referent:
Mia J. Madsen

- Vi skal have valg af formand, samt to bestyrelsesmedlemmer. Der er på mødet blevet
drøftede forskellige emner.

• Mad
- Gitte laver “mad liste” til opslagstavlen. Træner udvalget sender mail rundt til trænerne
omkring hvem der står til rådighed på dagen, samt hvem der ønsker at stå i køkken.

4.

Juleafslutning, herunder

• Ris a la mande eller æbleskiver
- Æbleskiver er blevet valgt.

• Opdækning / pynt af klubhus
- Mia pynter klubhuset til jul den 8. Dec.

5.

FM kommune

• Status
- Intet nyt, Malene rykker Thorbjørn.

• Ansøgning om midler - mail fra 12. september (sidste frist 1. november)
- Vi har intet at søge til, indtil vi har vores egen plads og klubhus at søge til.

• DcH- Nordfyn: Frivillig folkeoplysende forening.
- Vi er allerede en frivillig folkeoplysende forening.

6.

Gave til 10 års jubilarer

- Vi har to jubilarer, vi arbejder med flere muligheder

7.

Mountain bike klubben

- Heinz har skrevet til dem at vi skal bruge skoven til vores konkurrence i weekenden.

8.

Eventuelt

- Lokal konkurrence til næste år?
I år er der 9 hunde i begge for-sjov klasser, vi har på mødet snakket om at til næste år skal
de holdes ude på holdene som en afsluttende “prøve” så vi har flere hunde der deltager.

- Trænerleder møde onsdag den 8. November
Malene deltager.

