Bestyrelsesmøde 8. juni 2017
Deltager liste:
(Dette er også talerækken for i aften).
Tove
Bibi
Marie
Kate
Louise
(Thomas – afbud)
(Gitte – Afbud)

Dagsorden:
1. Referat godkendelse
2. Opfølgning af opgave ark
3. Udstillingsudvalg, Eurasierklub, Rosetter, udstilling Århus og trailer
4. MBU Fyn – kort økonomien, skal vi fremover hæve prisen?
5. Træf trailer?
6. Bladudvalg, grafiker og Mac
7. Kort orientering fra øvrige udvalg
8. Svar til Clemmensen
9. Evt.

1. Referater
Alle referater er nu godkendt og lagt på hjemmeside.
2. Opfølgning af opgave ark
Gennemgang af opgave ark, hvad er løst siden sidst.
-

Vi har besluttet at vi bruger økonomi på opdatering af hjemmeside vedr. opdrætter
annoncer og opgavebank

-

Avlsudvalget overtager hvalpeliste, hanhundeliste og opdrætter liste sidst på året, der
kigges på det til træf 2017

3. Udstillingsudvalg: Eurasierklub, Rosetter, udstilling Århus og trailer
- Aftale med Eurasier klubben - Marie skal lave samarbejdsaftale med Eurasier klubben,
denne aftale skal ligge klar inden udstillingen den 1. juli 2017. Begge klubbers
bestyrelsen skal godkende aftalen.
-

Rosetter - Der er bestilt nye rosetter ind, så der også bliver rosetter til hver bedst i
klasse med flere. Der er bestilt rosetter til ca. 3 år frem.
Fremover skal udstillingsudvalget have bestyrelsens godkendelse, inden bestilling.

-

Århus udstilling regnskab – dette er ikke på plads endnu, de sidste bonner skal på plads

-

Trailer – Udstillingsudvalget skal først bruge tæpper til juleudstillingen, så der bliver
ikke behov for trailer før der.

4. MBU Fyn – kort økonomien, skal vi fremover hæve prisen?
Erna har afholdt MBU på Fyn i maj, men desværre løber det ikke økonomisk rundt, trods der
var tilmeldt 10 hunde.
Hvordan gør vi fremover, skal vi have uddannet flere der kan beskrive MBU, skal vi som klub
vælge at tage det underskud der kommer, eller skal vi vælge at droppe MBU i IF klub regi.
Så må vores medlemmer få beskrevet deres hunde i andre klubber. Vi kan også vælge at
sætte prisen op for en MBU.
Priser revurderes efter 2017 sidste beskrivelser har fundet sted, så vi på bedst mulig vis for
MBU der regnskab til at gå lige op. Der vil komme nye priser pr. 1. Januar 2018
5. Træf trailer
Traileren står fortsat hos Kim og Jeanette på Fyn, der kan den blive stående til den skal
benyttes til træf. Louise undersøger med Kim og Jeanette hvad der er i traileren.
Gitte kontakter Jørgen for at finde ud af hvor vores ”træf ting” er så som højtaler,
termokander, skilte, ledninger m.m.
Marie tjekker op om højtaleren m.m. er i udstillings tingene
6. Bladudvalg, grafiker og Mac
- Bladudvalg og grafiker taler vi videre om på det kommende fysiske møde i weekenden
17. juni 2017.
-

Mac computer beholdes og så kan den måske bruges på et senere tidspunkt.
Fortjenesten ved salg vil være for lille.

7. Kort orientering fra øvrige udvalg
Avlsudvalg – Der har været et par episoder med opdrættere der har fået nogle hvalpe med
stramme læber, vi skal være OBS på om det bliver et stigende problem for vores race.
Træf
- Der er bestilt telt, gulv, borde, stole, grill, el, lys m.m.
-

Der er taget beslutning om at lodder kan købes i forbindelse med udlevering af
træfkatalog og når alle har fået tilbuddet, kan resten sælges løst på træffet

-

Jacob har talt med Annie (LP/Rally) om de vil sponsorere toiletvognen, dog skal Annie
være OBS på at udvalget står for alt vedr. toiletvognen, det være sig bestilling,
toiletpapir, rengøring m.m.

Rally/LP
- Der er kommet forespørgsel fra Rally/LP vedr. erindringspokaler (stage) om de kan
byttes til evt. gavekort til Olivers eller andet i stedet for?
Vi er enige om i bestyrelsen at der ikke kan vælges mellem forskellige muligheder af
erindringspokaler, man kan få de stager der er.

-

Skal vi i stedet droppe erindringspokalerne helt?
Det besluttes at erindringspokalerne skal blive ved at være der.

Regionerne
Regionerne skal huske selv at opdaterer kalenderen på klubbens hjemmeside, det er ikke en
webmaster opgave.
8. Svar til Clemmensen
Der skal udfærdiges et svar til Jørgen Clemmensen vedr. hans forslag til GF, som blev fjernet
som punkt til afstemning og i stedet ville bestyrelsen behandle hans forslag.
Bestyrelsen har researchet samt fået div. Informationer fra udefra kommende, her i blandt
Laila. Bestyrelsen beslutter at der ikke skal ændres i point systemet og der bliver lavet et
udkast på det fysiske bestyrelsesmøde.

9. Evt.
Næste bestyrelsesmøde vil være et fysisk møde den 17. juni 2017
Mødet vil foregå i Hammel kl.? Vi indretter os efter færgen.
Tak for i aften ☺

Referent Bibi Lindschouw

