Referat fra bestyrelsesmøde 1. marts 2016
Deltagere: Kate, Nete, Gitte, Anja og Tove
Jørgen deltog fra kl. 21:00

Punkt 1. Bordet rundt, nyt fra udvalg og regioner.
Kate:
Der var enkelte rettelser til den nye hjemmeside.
Det blev aftalt, at Tove styrer medlemskartoteket i samarbejde med Kate.
Tove:
Der havde været møde i avlsudvalget. Udvalget ønskede en udvidelse. Bestyrelsen tilsluttede sig
avlsudvalgets indstillinger. Avlsudvalget havde på sit møde fordel arbejdsopgaver. Herefter diskuteres
forskellige avls problematikker.
Nete, Anja og Gitte havde intet under punktet.

Punkt 2. Generalforsamling den 19. marts 2016
Der er styr på det hele. Jørgen sender materialet og vil gerne have kommentarer senest i morgen aften.
Jørgen oplyste, at der var 30 tilmeldte hunde til udstillingen. Udstillingen er færdig kl. 13:00

Punkt 3. Afskedsgaver
Anja har købt til afskedsgaver og gaver til regionsansvarlige, hvalpeanviser m.fl. og foranlediger
udstillingsudvalget til at indkøbe gaver til de afgående medlemmer.
Følgende gavepolitik blev tiltrådt af alle:
0-2 år gave til 100 kr.
2-5 år gave til 300 kr.
+5 år gave til 500 kr.

Punkt 4. Foreningsdag den 17.4.2016, hvad mangler vi at få styr på?
Anja har styr på lokaler og mad m.v. Jørgen på oplægsholder. Resten diskuteres møde onsdag den 9. marts 2016
kl. 20:30, hvor vi kun har denne dag på programmet.

Punkt 5. Indkommet forslag fra Betina Stouby om Agility konkurrencer i Jylland?
Vi beder Betina om en uddybning, og kan måske snakke om det på foreningsdagen den 17. april.

Punkt 5 b. Foredrag i region Nordjylland.
Region Nordjylland vil gerne have lov at lave foredrag med Julian Brossé, søndag d. 2. oktober i samarbejde
med Eurasierklubben.
Eurasierklubben har sagt OK og er med på en 50/50 splitning af udgifter/indtægter.
Bestyrelsen godkendte arrangementet, dog med en opfriskning af budget, samt ønsker om, at foredraget
bliver holdt på Sjælland i foråret 2017, såfremt det viser sig at være godt.

Punkt 6. Træf 16, Hvem gør hvad? - og hvad er OK?
Punktet udgik på grund at tidsnød.

Punkt 7. Eventuelt.
Ingen havde noget til dette punkt.
Mødet sluttet kl. 22:27
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