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Deltagere:
Louise - Næstformand
Thomas - Bestyrelsesmedlem
Kate - Kasserer
Gitte – Formand
Marie – Suppleant
Bibi - Sekretær
1. Referater
Alle referater er godkendt og et par stykker mangler at blive lagt på hjemmeside, dette
sørger webmaster for.
2. Opbygning af regnskab i forbindelse med ny struktur
Snak om en ny måde at opstille vores budget/regnskab, så vi synliggør de enkelte klynger og
udvalg.
Regnskab for 2017 laver vi som tidligere, budgettet for 2018 bliver med større synliggørelse
af de enkelte klynger/udvalg.
Der ud over skal vi have lavet et særskilt budget/regnskab for de enkelte klynger.
Foreningsdagen vil fremover ligger under stabsfunktionen, da det skal ses som en måde at
drive vores forening på.

3. Gebyrliste opdateres
Mødeforplejning: Der er besluttet at der pr. 2018 gives op til kr. 125,- i mødeforplejning per
deltager.
Uofficielle LP/rally prøver skal fremover koste kr. 75,Uofficielle Agility fastholdes på kr. 100,- da der skal betales for leje af banen
Officielle prøver skal følge DKK priser.

Ikke medlemmer kan få deres omplaceringshund på omplaceringslisten mod et gebyr på 390
kr. Hvilket er svarende til et års medlemskab, gebyret kan konverteres til et medlemskab for
den nye ejer.
På den måde får flere mulighed for at blive en del af klubben. Louise opdaterer hjemmeside.
4. Klubbutik og præmiebon’er
Præmiebon’er vil ikke længere blive udleveret og indeværende præmiebon’er skal bruges
inden udgangen af 2019.
Klubbutik – Vi laver en artikel i blad et i 2018 med en overskrift:
Hvor vil vi hen med klubbutikken, Marie og Gitte kigger på oplæg.

5. Tekst til opkrævning i forhold til dataforordning
Vi skriver ikke noget på opkrævning til 2018 vedr. dataforordningen, da vi ikke mener det er
relevant.
Marie har undersøgt hvad der kræves i forbindelse med en forening iht. dataforordning.
Dette har vi en dialog omkring.
Der ses ingen problemer i forhold til nuværende praksis.
6. Nyt udstillingsudvalg
Vi skal have lavet et nyt udstillingsudvalg, der ligger nogle skriftlige opgavekort og andet
skriftligt materiale.
Nete vil gerne indtræde som kasserer
Vi har hørt om flere mulige interesseret, men vi mangler endelig tilkendegivelse.
Skal der nedsættes arbejdshold på henholdsvis Sjælland, Jylland og Fyn?
Bestyrelsen anbefaler at der nedsættes en dato til et muligt møde for et kommende
udstillingsudvalg, Thomas laver mail til dem som umiddelbart har ydret interesse i arbejdet.
7. Mentalbeskrivelse – Tovholdere i Jylland/Fyn
Else Westermann vil gerne være tovholder for planlægningen af MBU i Jylland/Fyn og både
Gitte og Marie vil gerne hjælpe til, Marie i planlægningsfasen og på dagen for MBU og
Gitte på selve dagen.
På baggrund for den nuværende status for mentalbeskrivelser i klubben, overvejer klubben
om de skal uddanne mentalbeskrivelser.
8. Mulig behandling af klager
Bestyrelsen drøftede klagen og besluttede, at der afgives et skriftligt svar til henvender. I
brevet inviteres til dialog og et fremadrettet samarbejde om at sætte rammer for aktiviteten
der er klaget.

9. Andet
Spor:
Jørgen M. ønsker svar på hans henvendelse og kommissorium i forhold til spor –
bestyrelsen accepterer Jørgens henvendelse og Gitte sørger for svar.
Generalforsamling:
Skriftligt materiale til GF laves af Louise og Bibi – Louise laver første oplæg
Der opfordres til, at de som ønsker at stille op, skal lave en skriftlig præsentation af dem
selv.
Foreningsdag:
Foreningsdagen bliver sat til den 7. april 2018
Gitte tager kontakt til Anja, om hun vil hjælpe til med planlægning i Bolbro samt
forplejning.
Hjemmeside:
Vi forsøger at forbedre funktionerne på hjemmesiden og indhenter tilbud.
Avlsudvalget skal have overleveret opgaverne på hanhundeliste og parrings-/hvalpelisten.
Bestyrelsen vil arbejde på at lave en årlig ”Awards” til et medlem som har lavet et særligt
stykke frivilligt arbejde.
Officiel udstilling i forbindelse med Træf 2018 flyttes fra fredag til lørdag og klub-cup
bliver fredag.
10. Evt.
Marie og Marianne vil gerne overtage regionsposten i region Nordjylland
Næste bestyrelsesmøde vil være mandag den 25.01.2018 kl. 19.30 over Skype.
Referent Bibi Lindschouw

