Referat af skype bestyrelsesmøde, torsdag
den 10. november 2016 kl. 20:00
Deltager: Gitte B. Andersen, Kate Palmquist, Louise Roer, Bibi Lindschouw og Tove Møller Christensen.
Jørgen meldte afbud.

Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.

Bordet rundt
Opfølgning på foreningsdagen/ny struktur
Julefrokost
Generalforsamling
Udvalgene

Jørgen havde aflyst mødet, at hans hund var ved at gå i fødsel.
Det blev besluttet, at udskyde punkterne 2 og 4, idet Jørgen havde en del til disse punkter.

Ad. Pkt. 1 - Bordet rundt.
Region Sjælland ved Louise Roer havde aflyst foredraget ”Hvorfor gør hunden”, idet foredragsholderen var
blevet syg. Der arbejdes hårdt på at sende penge tilbage til deltagerne. Klubben har bedt om at få pengene
fra DKK. Der arbejdes og på at få fat i alle deltagernes kontonumre, så de kan få deres penge retur.
Kate orientering om Mobile Pay og mulighederne. Der var enighed om, at det var praktisk, at klubben
havde en smartphone og et kreditkort. Kate tager kontakt til Nordea og finder ud af noget til
bestyrelsesmødet den 11. december 2016.
Tove orienterede om, at avlsudvalget ville holde møde den 20. november i denne måned. Bestyrelsen
opfordrede avlsudvalget om at holde skypemøde. Avlsudvalget vil gerne have Lätthunden og vil gerne have
at enten Jørgen eller Betina Stouby kom og fortalt om, hvordan udvalget tjekkede hanhundeliste og
hvalpelisten.
Gitte oplyste, at hun arbejde på at lave en rally-dag i Nordjylland.

Ad Pkt. 2 – Opfølgning på foreningsdagen/ny struktur
Udskydes til næste møde.

Ad Pkt. 3 - Julefrokost.
Bestyrelsen står for julefrokosten i forbindelse med juleudstillingen.
Udstillingsudvalget står for udstilling, bordpynt, slik, mandariner m.v. til udstillingen. Louise sender mail og
spørger om udstillingsudvalget om det køber det.

Tove og Betina Stouby dømmer Barn og hund til juleudstillingen. Tove tager imod tilmeldinger. Det koster
25 kr. pr. deltager. Tove laver tilmeldingslister á 20 stk. pr. klasse samt nummerskilte. Der er rosetter til alle
samt pokaler til placering nr. 1- 4. numre-skilte.
Bibi tager imod tilmelding/afbud til julefrokosten på udstillingen, og afklarer med cafeteriet på dagen. Kate
giver Else P. en pengekasse med.

Ad Pkt. 4 - Generalforsamlingen
Udskydes til næste møde, som Gitte forsøger at få lavet i den kommende uge. Alle kunne mandag den 14.
kl. 20:00.

Ad Pkt. 5 – Udvalgene.
Udskydes til næste møde.
Mødet sluttet kl. 20:53
/tomc

