Bestyrelsesmøde 4. maj 2017
Deltager liste:
(Dette er også talerækken for i aften).
Kate
Tove
Bibi
Louise
Marie
(Thomas – afbud)
Dagsorden:
1. Referat godkendelse
2. Tid og sted fysisk møde
3. Hængepartier
4. Nyt fra regioner og udvalg
5. Evt.

1. Referater
Referat er godkendt.
Næsten alt er nu opdateret, der mangler kun et ref. det er på vej.

2. Tid og sted fysisk møde
Fysisk møde den 21. maj 2017 bliver vi nød til at rykke.
Nyt fysisk møde bliver den 17. juni 2017
Beliggenhed bliver i Hammel (på Gittes arbejdsplads).
Tid. Kl. 11.00 til senest kl. 18.00
Gitte står for forplejning – formiddag, frokost og eftermiddag.

3. Hængepartier
Louise har lavet opgave kartotek over arbejdsopgaver i bestyrelsen i Excel.
Opgaven bliver tildelt en fra bestyrelsen.
Efterhånden som opgaven er Ny/Påbegyndt/Afsluttet kan vi redigerer opgave status.
Når opgaven er afsluttet, ligges den af Louise over i nyt faneblad for færdige opgaver.
Louise laver kort præsentation af opgave kartoteket.
Der gennemgås de opgaver, som Louise har lagt ind i arket, på basis af referater fra det
sidste års bestyrelsesmøder og de forskellige punkter kategoriseres.
4. Nyt fra udvalg og regioner
Udstillingsudvalg
Der er styr på Århus udstilling den 20. maj 2017.
Der er bestilt pokaler og rosetter hjem - Tove vil gerne hente dem, så de kommer hjem og
ned til Århus udstillingen.

Der mangler stadig skriftlig aftale til godkendelse i bestyrelsen, vedr. samarbejde med
Eurasier klubben.
Udstillingsudvalget har anmodet om køb af trailer, bestyrelsen mener ikke der er økonomi
til indkøb af trailer pt.
Den trailer som klubben har, må PT fungerer som en fælles trailer, for der hvor der er
behov for dem. (Udstilling/træf).
Sponsorudvalg
Der skal laves retningslinjer for sponsor annoncer.
Anja skal have besked, dette sørger Gitte for.
Rally udvalg
Rally udvalget har stillet forslag til at det skal være muligt at vinde klubmesterskabet flere
gange i træk.
Bestyrelsen mener dette er helt i orden.
MBU
MBU den 29. april på Sjælland måtte aflyses, da der kun var tilmeldt 2 hunde.
Der er planlagt nye mentalbeskrivelser i efteråret, som forhåbentlig fyldes op, I Østjylland
er det den 27. august og på Sjælland den 29. september.
Hyrdeudvalg
Der vil muligvis være hyrde beskrivelse på årets træf, hvis alt lykkedes.
Der er ved at blive lavet en hyrdeskrivelse på Sjælland i efteråret efter træffet.
Ungeudvalg
Marie syntes der mangler initiativ og arbejdskræft.
Hjemmeside
Skrevet til Mobillos vedr. problemer med oprettelse af nye kenneler, det skal vi være obs
på.
Mobillos er også blevet spurgt vedr. mulighed for at rette i opdrætter annoncer, dette vil
kræve et par timers opgaver. Så vi evt. kan skrive hvornår opdrætter forventer næste kuld.
Skal vi bruge penge på det?
Bestyrelsen giver Louise lov til at gå videre og indhente pris på det.
ISIC
Skal Kate gå videre med booking af Danhostel til 2018 – Bestyrelsen siger ok for at lave
reservation.

Bladudvalg
Der er kommet en regning vedr. fysisk møde i bladudvalget vedr. bro og benzin penge.
Det bliver betalt med en reminder om, at de fremover skal indsende forespørgsel inden
mødet vedr. refusion af udgifter.
Kate skriver om bestyrelsen til bladudvalget til det kommende blad.
Træf
Tilmelding kommer her i løbet af maj måned.
Diverse
Tilfredsheds undersøgelse
Louise stiller forslag til, at vi som klub laver en spørge undersøgelse til alle klubbens
medlemmer. Louise sender link og det drøftes på senere møde.
5. Evt.
Der er ingen punkter under eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde er den 8. juni og indkomne forslag skal være Gitte i hænde, senest
den 29. maj 2017

Tak for i aften 

Referent Bibi Lindschouw

