Bestyrelsesmøde den 9. februar 2017
Punkter til bestyrelsesmødet
• Godkendelse af referat fra sidst samt opfølgning på tidligere referater
• Foreningsdagen
• Generalforsamling 2017
• Budget 2017
• Blad og hjemmeside
• Bordet rundt/nyt fra udvalg/træf
• Evt.

1. Godkendelse af referat fra sidst samt opfølgning på tidligere
Bibi tilføjer at referatet fra 21. januar 2017 er skrevet af hende
Manglende referater:
Mange referater blev gennemgået, mange mangler blot offentliggørelse på
hjemmeside.
2. Foreningsdagen den 5. marts 2017
Anja har booket Bolbro forsamlingshus samt bestilt forplejning.
Louise sørger for at der bliver sendt indbydelse til dem som mangler.
Gitte laver oplæg som kommer ud sammen med reminder for dagen.
Selve dagsorden kommer efter tilmeldingsfristen den 19. februar 2017
3. Generalforsamling
Gitte har sendt mail til alle udvalg og regioner, vedr. deres beretning. De har
fået svarfrist til sidst i februar. Region Fyn og Rally udvalg har allerede givet
tilbage melding.
Mailen til regionskontakt Sjælland rettes til på hjemmesiden, der er slåfejl i
mailen.
Louise har haft kontakt til Lasertryk vedr. trykning af materiale som skal
sendes ud, inden GF.

Lokale, samt kaffe og kage er bestilt til 50 personer til en pris á kr. 25,- pr.
person.
Bestyrelsen får transport godgjort af klubben til GF, dog får
bestyrelsesmedlemmer som udstiller, kun godtgjort halvdelen.
4. Budget 2017
Kate gennemgår budgettet som godkendes med få justeringer.
Den nye kilometersats for 2017 er kr. 1,93 pr. kørt kilometer som godtgøres
fra klubbens side.
Klubbutikken skal vendes med bestyrelsen efter GF, hvor skal vi hen med den?
5. Blad og hjemmeside
BLADET:
Gitte har haft en god snak med Anne-Marie som skriver lederen til det
kommende klubblad, hendes skriv giver rigtig god mening i form af den nye
struktur i klubben.
Mennesker, bestyrelse og udvalg kommer og går – men klubben består
Der mangler plads i bladet til regionssiderne, de skal vi have rettet op på, da
mange gemmer bladet, for at kunne følge med i de kommende aktiviteter.
Der skal laves bedre information i bladet omkring vores egne udstillinger og
resultater samt træf resultater. Der skal tages billeder og skrives om de hunde
som vinder BIR og BIS samt barn og hund.
HJEMMESIDE:
Louise skal have adgang til selv at ligge div. materiale op på klubbens
hjemmeside. Gitte giver webmaster besked.
6. Bordet rundt
Kate: Nordea er i gang med at få fjernet Jørgen som fuldmagtsindehaver og
derved hans adgang til klubbens konti og det kort han havde til klubbens
konto lukket ned.
.

Jørgen har ændret vedr. CVR register, så det nu er Gitte som står som
formand og kan agere på NETS/VIRK.DK
Louise: Regions arrangement for nye medlemmer arrangeres
Jørgen har i 2016 sagt han havde laver brochure til nye medlemmer, hvor
langt er den?
Jan T. Hansen har trukket sig som regionskontakt i Nordjylland – der skal
søges efter e ny.
Louise laver opslag til hjemmeside/Facebook vedr. manglende
regionskontakter i Nordjylland samt i midt/Sydjylland.
Bibi: Udstillingsleder til udstillingsudvalg er ikke fundet og udstillingsudvalget
ønsker den skal gå på tur.
Bestyrelsen ønsker at udvalget skal finde en fast person som skal være
udstillingsleder.
Der skal minimum være en fra bestyrelsen med til hver udstilling, da det er
bestyrelsen som skal tage sig af evt. klager der kommer på dagen.
Der bør sættes kræfter af til at lave fælles regions retningslinjer.
Hvem må deltage på regionsmøder og hvem må ikke, i forhold til medlemskab
og/eller børn.
Træf: Vi siger ja tak til tilbuddet fra Jesperhus vedr. hytter og campingpladser
og mad lørdag aften. De resterende ting forhandles fortsat.
Bibi undersøger om der fortsat er rabatordning mellem Jesperhus og
Storebæltsbroen.
Referatskrivning fremadrettet skrives fortsat af Bibi
Tove: Tove har rykket for et møde i avlsudvalget, men det er der umiddelbart
ikke enighed om i udvalget. Tove følger op……
Der er kommet en klage til avlsudvalget – beskeden til avlsudvalget er, at
klager må sende klagen til bestyrelsen, hvis det er noget som klubben skal
tage sig af.
Hvilke krav vil vi stille til avlere?
Hvilke krav kan vi forvente at folk med tillidshverv i klubben?

Gitte: Har modtaget udstillingskalender fra DKK for 2019
Der arbejdes på en MBU i Jylland i løbet af de kommende måneder.
7. Eventuelt
Kan vi lukke den gamle hjemmeside?
Louise retter figurer til vedr. diagrammet vedr. ny struktur og sender det til
Gitte efterfølgende.
Punkter til kommende bestyrelsesmøder:
Avlsudvalg/hanhundeliste

Referat er skrevet af Bibi Lindschouw

