Referat bestyrelsesmøde d. 05.03.2018
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Er alle referater på nettet?
Generalforsamling - opdatering/de sidste detaljer, stemmesedler
Foreningsdag, opsamling og foreløbigt program.
Referat avlsudvalget - nyt medlem.
MBU budget
Sporudvalg.
Udstillingsudvalget - kasserer og opbevaring - Bibi kommer med oplæg.
Evt.

Deltagere:
Louise – Næstformand
Bibi – Sekretær
Marie – Suppleant
Kate - Kasserer
Gitte – Formand
Fraværende:
Thomas - Bestyrelsesmedlem
1. Referater
Ref. fra møde med Hans skal godkendes og så er der en skrivefejl der skal rettes i sep. ref.
2. Generalforsamling
Der er kommet styr på stemmesedlerne, de mangler blot print – Louise printer
Bibi sender liste til Kate over medlemmer og stemmeberettiget, Kate printer og tager med
Gitte sørger for div. indkøb så som kuglepenne, kuverter og hvad der ellers må komme.
3. Foreningsdag, opsamling og foreløbigt program.
Anja er kommet med et oplæg til mad, som vi takker ja til. Gitte giver Anja besked.
Skulle der sidde en medlem ude i landet, som tænker de måske har lyst til at deltage og
bidrage i det frivillige arbejde, er de meget velkommen til at deltage på dagen.
Formiddag byder på snak om kommissorium
Eftermiddag har vi ”grin og leg”
Der vil på foreningsdagen blive præsenteret en referat skabelon, så vi kan få referater fra de
forskellige udvalg på vores hjemmeside.
4. Referat avlsudvalget - nye medlem
Der er kommet referat fra deres møde i december.
Avlsudvalget indstiller 2 medlemmer til udvalget, hvilket bestyrelsen accepterer, dog skal
det præciseres at budgettet er det samme, trods flere medlemmer. Gitte giver besked til
avlsudvalget.

5. MBU
Der er kommet budget til MBU beskrivelser i Jylland, vi kan se der virkelig er kæmpet for
at få det til at gå i 0,00. Der er et lille underskud på dem, men da det er vigtigt for klubben,
at få beskrevet klubbens hunde, så accepterer vi det underskud der er budgetteret med.
Bettina Løvstrøm har valgt at trække sig fra MBU udvalget, men vil gerne beskrive til MBU
på Sjælland, i det omfang det er hende muligt.
Bettine Nordsejl er ikke længere aktiv beskriver.
Vi skal se om vi kan finde et par personer, som kunne være interesseret i at gå ind i
udvalget, som planlægger og vært på dagene uden at være beskriver. Kate spørger muligt
medlem.
6. Sporudvalg
Sporudvalget har ydret ønske om at kunne komme på hjemmesiden, hvilket bestyrelsen
syntes er en super ide. Alle opdateringer skal dog godkendes af bestyrelsen, inden det bliver
lagt offentlig ud.
Louise svarer udvalget.
7. Udstillingsudvalget - kasserer og opbevaring - Bibi kommer med oplæg.
Vi skal have fundet medlemmer til udstillingsudvalget, en person kan ikke løfte opgaven
alene.
Vi skal have fundet en brugbar løsning på opbevaring, den er der delte meninger omkring.
Der skal spørges til fynske medlemmer om de evt. tage ting med fra Nørager og til Årslev.
8. Hyrdeudvalget
Der er kommet en forespørgsel fra Hyrdeudvalget vedr. et nyt medlem, dette accepteres af
bestyrelsen. Kate svarer tilbage til hyrdeudvalget.
Der vil være en Hyrdebeskrivelse på Sjælland i maj, Louise ligger på hjemmeside og
Facebook.
9. Evt.
Der er lidt udfordringer med Mobillos i øjeblikket, Louise følger op.
Samtidig undersøges muligheden for mails, når brugere opdaterer på hjemmesiden.
Brochure fra bladudvalget gennemgås, vi har lidt smårettelser, Louise giver bladudvalget
besked.

Referent Bibi Lindschouw

