Bestyrelsesmøde 2. marts 2017
Dagsorden:
1. Referater
2. Foreningsdagen
3. Generalforsamling
4. Avlsanbefalinger
5. Bordet rundt
6. Evt.
Deltagerer:
Kate
Louise
Tove
Gitte
Bibi
1. Referater:
Referat fra 9. februar 2017 godkendes – Ligges på hjemmeside.
Tove får lavet de sidste referater klar og det der mangler fra 14.11. får Bibi styr på.
2. Foreningsdagen 5.3.2017:
Der er 23 tilmeldte, Tove laver navneskilte og har dem med på dagen.
Gitte giver besked om, at Anja har bestilt maden, kaffe og kage.
Ligeledes har Anja brød med til om morgenen.
Gitte laver slides for dagsorden formiddag og eftermiddag.
Jørgen kommer og laver undervisning til udstillingsudvalget, avlsudvalget og hjemmesiden.
3. Generalforsamling 26.3.2017:
Gitte har svært ved at samle beretningen, og flere udvalg mangler at melde ind.
Gitte sender materiale til udarbejdelse af GF til Louise og Bibi, så snart Gitte har det hele
samlet og færdigt.
Gitte/bestyrelsen hverken kan eller vil stå på mål for de udvalg, der trods gentagne rykkere,
stadig ikke er kommet med deres input til GF materialet.
Gitte snakker med K.K. i uge 11, så vi er sikre på alt er gjort korrekt.
Bibi og Louise får GF materiale klar til Lasertryk og får det bestilt til afhentning fredag den
10.3.2017. Materiale skal veje under 50 gram, i forhold til forsendelsesomkostninger.

Tove laver labels til Gitte og Gitte henter GF materiale hos Lasertryk i Århus fredag i uge 10,
pakker det i weekenden, så det kan sendes mandag den 13.3.2017 – på den måde får vi det
ud et par dage før sidste forsendelsesdag.
Gaver:
Der skal bestilles gave til Else P. og Betina S.
Jørgen har ikke ønsket gave.
Der skal gives flødeboller til det afgående agility udvalg som tak for, det de har gjort
igennem årene.
Kandidater til bestyrelsen:
Der er ikke kommet nogle kandidater til bestyrelsen og vi mangel suppleanter.
Indkomne forslag:
Jørgen Clemmensen er kommet med 2 forslag vedr. point fordeling til junior hunde og
veteran hunde.
Bibi Lindschouw er kommet med et forslag vedr. børn skal være en del af
familiemedlemskabet.
Kan det evt. laves uden forslag, da der ”altid” har været præcedens for at børnene hører
med.
4. Avlsanbefalinger:
Der er kommet en henvendelse over en utilfredshed over en opdrætter. Bestyrelsen har en
dialog omkring henvendelsen og der svares tilbage til vedkommende, der har ytret sig.
Vi har nogle udfordringer vedr. avlsanbefalinger, dette ønsker bestyrelsen at arbejde videre
med, sammen med avlsudvalget.
5. Bordet rundt:
Omplaceringslisten:
Det skal fortsat være muligt, for folk som ikke er medlem af klubben, at sætte en hund på
omplaceringslisten, dette kræver et gebyr.
Bestyrelsen har truffet beslutning om, at dette gebyr skal svare til et års
medlemskab/kontingent.
Beslutningen er truffet med virkning pr. 1. april 2017
Hvem opdaterer hjemmesiden?

Udstillingsudvalget:
Referater skal sendes direkte til bestyrelsen.
Persondate/dataforordning:
Billeder og navne tilladelse laves klar til nye medlemmer samt til kontingent 2018. Hvad skal
vi evt. med billeder til bladet og til træf?
Hvem gør hvad?
Kryptorkisme undersøgelse i avlsudvalget:
Hvad må vi og hvad må vi ikke, i forbindelse med offentliggørelse at undersøgelse af
kryptorkide hunde?
Må vi offentliggøre på hjemmeside, blad og Facebook?
Bibi undersøger med DKK.
Ny grafiker/webmaster:
Der skal findes ny grafiker og webmaster, det behøver ikke være en og samme person.
Kate nævner et par personer, som hun vil tage kontakt til.
Hvem kan være en mulig ”her og nu” hjælp til bladet, Gitte har en ide….
Vi mangler hænder:
Louise laver opslag til bladet, samt hjemmeside og facebook, med de poster vi mangel
medlemmer til:
Grafiker
Webmaster
Regionskontakter
Træf
MBU
Klubbutik
Der ligger pt. 2 ”halve” arrangementet på MBU Jylland, men da MBU kontakt i Jylland har
trukket sig, må vi have samlet op på disse.
6. Eventuelt:
Der gives en kæmpe ros til Tove for arbejdet med påmindelses mail på manglende
betalinger af kontingent 2017, der er kommet en del indbetalinger efterfølgende.
Vi mangler suppleanter, hvad muligheder har vi og hvem kan vi spørge?
Referat er skrevet af Bibi Lindschouw

