Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 11.8.2016, på Skype kl. 20.00.
Deltagere: Jørgen, Anja, Kate, Louise, Gitte, Bibi og Tove.

Dagsorden:
Punkt 1. Bordet rundt fra Udvalg og Regioner, kun presserende ting.
Punkt 2. Træfopdatering og evt. Træfting.
Punkt 3. Jørgen og Anjas oplæg fra Foreningsdagen.
Punkt 4. Eventuelt.

Ad punkt 1. Bordet rundt fra Udvalg og Regioner, kun presserende ting.
LP-udvalget og Annie afgør om, der skal gives pokaler til evig eje til klubmesterne i LP og vandre pokalerne
udgår. Vandre pokalerne forbliver i Klubbens eje. Kate tager kontakt til Annie.
Der var enighed om, at klubben betaler færgebilletten for Else Westermanns deltagelse i ISIC mødet i
Sverige.
Louise oplyste, at hun havde booket lokaler til gø-foredraget.
Ad Punkt 2. Træfopdatering og evt. Træfting.
Træf program:
Fredag
Klubmesterskabet i LP – Deltager antal til Annie.
Udstilling starter kl. 9:30
Klub cup starter kl. 9:15
Afvikling af klub cup. Michael Laub.
Junior handling.
Foreningsdag. Mød dit udvalg. – kl. 17;00
Kom og mød dit rally udvalg
Grill-hygge.
Jørgen opretter sms kæde. Med forskellige grupper.

Lørdag
Officiel rally-konkurrence – 2
Officiel udstilling – 4 uger.
Barn og hund, Freja står for det. Pausen i udstilling. Louise finder præmier.
Pokaler fra 1-4. 3 kl. + rossetter.
Receptionen – Jørgen har inviteret Hunden – andre specialklubber og DKK, de skal bekræfte om de
kommer. Gaver med indgår i lotteri om aften. Louise – hvor mange skal vi købe jorbærkage til ?
Mad til dommerne, der bestilt en platte til dommerne samt ringpersonale. Bibi hører udvalgene om, hvor
mange platter, der skal bestilles. Plus sodavand og vand.
Fest middag. Kl. 19:00 Bibi følger op på leveringen og om, der er rigeligt med mad.
Lotteri – køber ekstra lodder.
Søndag – klubmesterskab i Agility – Nete har styr på det.
Sandkasse rally
Junior rally
Uforpligtende aktiviteter:
Blodspor
Jacob – godbidspor.
Betinna Sabinsky
Præmieoverrækkelse. Lp – klub cup – agility.
Afslutning til træf 2016 – næste års træf.
Ad Punkt 3. Jørgen og Anjas oplæg fra Foreningsdagen.
Punkt 3 udskydes til næste møde. Anja finder en dato til et fysisk møde – i efteråret.
Meld tilbage til Anja, hvis der er noget til det oplæg Jørgen og Anja har lavet.
Ad punkt 4. Eventuelt.
Her var en diskussion omkring kryptorkidsme.
Næste møde 8. september kl. 20:00

