Bestyrelsesmøde samt møde om ny struktur 11. december 2016
Tilstede:
Gitte
Anja
Louise
Kate
Jørgen (med på telefon)
Bibi
Dagsorden:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Afbud:
Tove

Ny struktur
Træfevaluering
Træfudvalg 2017
Sponsorudvalg
Kompensation for kørsel og telefon/kontorhold
Sociale medier (emne tilføjet ved mødet start)
Evt.

Ekstra punkt på dagsorden blev punkt 6, sociale medier blev tilføjet ved mødets start.
NY STRUKTUR:
Vi ønsker en fladere og mere tilgængelig organisation.
Derfor ønsker vi fremadrettet at omstrukturer så vi får 4 grupper med hver deres undergrupper.
Vi snakkede også om, at vi som forening bliver nød til at gøre noget, for at fange vores unge
medlemmer eller børn af medlemmer, hvorfor vi vil nedsætte et udvalg til det formål, nemlig UNG
i IFK.
Der skal udpeges en hovedansvarlig for hver af de 4 hovedgrupper, så medlemmer kun skal tage
kontakt til en person, hvis de har spørgsmål/behov for hjælp med eksempelvis parring.
I hver hovedgruppe må gruppen selv fordele deres roller.
Der skal være en kontaktperson som har kontakten med bestyrelsen og en kontaktperson som kan
tage sig af kontakten fra medlemmerne, således at alle opgaver/kontakt ikke hænger på en
person.
Gitte og Jørgen udarbejder et skriv, som sendes til gennemlæsning i bestyrelsen senest den
16.12.2016 og som bestyrelsen skal kommentere på senest den 18.12.2016.
Skriv’et skal sendes ud til de respektive formænd/ansvarlige i de udvalg der findes på nuværende
tidspunkt.
Vi skal ud og søge efter flere medlemmer til vores udvalg, så der er flere om at løfte de opgaver
der allerede ligger.
Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på at langt største delen af dem kommunikation der vil
være i alle udvalg foregår elektronisk, via Skype, mail og telefon. Der er ikke økonomi i klubben til
fysiske møder, da vi geografisk er spredt over hele landet.
Ønsker man fysiske møder, skal man forvente at det bliver for egen regning.

Der er i klubben sat penge af til at alle udvalg kan mødes en gang årligt, hvilket der snakkes om
skal være til en fast årlig foreningsdag.
Der skal i blad 1 i 2017 søges efter personer til træfudvalg og til det nye udvalg UNG i IFK.
Vi arbejder på at næste foreningsdag bliver i marts 2017 i Bolbro forsamlingshus på Fyn.
Der vil til hver af de 4 hovedgrupper blive afsat tid med bestyrelsen individuelt.
Vedr. MB udvalg, så er det svært at få økonomisk til at hænge sammen på Sjælland, men da det er
en avlsanbefaling fra klubben, må vi mere se på MB som noget vi skal tilbyde vores medlemmer og
ikke hænge os i det ikke hænger sammen økonomisk. Når det er sagt, må vi forsøge at slå os
sammen med andre klubber, så vi min. har 10 deltagene hunde og ikke kun have dagen for IF
hunde.
Bettina efterspørger hjælp til Sjælland, da hun har svært ved at nå det hele og i den forbindelse
henstiller klubben til at der findes en med interesse for MB, som så evt. kan tage uddannelser, når
DKK igen laver en MB uddannelse. Tidspunkt for dette kendes ikke.
De 4 grupper vil være som følger:
STAB
- Bestyrelsen
- Bladudvalg
- Hjemmeside
Opdræt og avl
- Avlsudvalg
- MB udvalg
- Hyrdeudvalg
- Internationalt samarbejde
Hundesport
- Rallylydighed
- LP lydighed
- Agility
- Udstilling
- Heelwork to musik
Spor
Aktiviteter
- Regionale kontakter/aktiviteter
- Træf
- Ung i IFK
- Foredrag, kurser og seminarer
- Klubbutik
- Ad hoc udvalg (f.eks. kalenderudvalg

TRÆF EVALUERING:
Træffet forløb godt og det var godt med de pauser der lå imellem de forskellige aktiviteter.
Dog ville lidt mere struktur være ønskeligt i forhold til hvem der står for hvad og hvornår.
Endvidere skal vi blive bedre til at bruge de mennesker der skriver til os, at de gerne vil hjælpe til
under træffet. Få fordelt opgaver og givet ”hjælperne” besked om hvor deres hjælp ønskes, inden
selve træffet starter, evt. via mail eller en liste som ligger i teltet på træffet.
TRÆF UDVALG 2017:
Vi skal have sammensat et træfudvalg til træf i Jesperhus 2017.
Alle fra bestyrelsen får mail fra Anja med opgavekort, så vi hver især skal udfylde ud fra de
opgaver vi havde i 2016, ud fra disse opgavekort og den plan Louise sendte ud for 2016, vil Anja
forsøge at få lavet en drejebog til hjælp til fremtidige træf.
Vi spørger Jacob Sloth, Jan Torben Hansen og Jørgen Toft Nielsen om de vil være med i
træfudvalget.
Rally: Anni har styr på Rally, og hvordan og hvornår de forskellige rally prøver afholdes.
Officiel udstilling: afholdes fredag og dommer er booket – det er udstillingsudvalget der står for
den.
Klubcup skal træfudvalget stå for at arrangere, den kan evt. deles i 2.
SPONSORUDVALG:
Der var fra Anja kommet oplæg til forretningsgang til det nye sponsorudvalg, som Anja er formand
for.
Oplæg blev gennemgået og Gitte skriver det rent og så kommer det med i klubbens
forretningsorden.
Skriv vedr. Det nye sponsorudvalg, skal med i det første blad i 2017.
KOMPENSATION FOR KØRSEL OG TELEFON/KONTORHOLD:
Der rettes i telefon/kontorhold kompensationerne for 2017 – Kate lave den nye liste.
Udstillingsformanden får ikke udbetalt godtgørelse for 2016 á kr. 500,- da denne får for anden
post i klubben.
Hvalpeanviser får ikke udbetalt godtgørelse for 2016 á kr. 250,- da denne har anden post i
klubben.
Spørgsmål for kasser Kate vedr. udbetaling for 2016
Da Anja er trådt ud af bestyrelsen før tid, hvad skal hun så have udbetalt.
Bestyrelsen vedtager at Anja skal have det fulde beløb, da Anja fortsat har været en vigtig del i at
få den nye struktur på plads og har ønsket at følge dette projekt helt til dørs.

SOCIALE MEDIER:
Vi ønsker at få lavet en mediestrategi og i den forbindelse starter vi med vores Facebook gruppe.
Der skal for gruppen være en administrator som kan ligge oplæg op og så skal der være en back-up
person.
Louise laver skriv vedr. dette, som sendes ud til alle som i dag er admin på Facebook siden. Den
nye Facebook strategi tages i brug pr. 1.1.2017.
Der tales videre om den nye mediestrategi på bestyrelsesmødet i februar eller marts.
EVT.:
Julefrokost - Hvad kan vi gøre eller skal vi gøre noget, for den årlige julefrokost?
Der er ikke rigtig tid til at sidde og hygge og sludre, men vi ønsker heller ikke at gå på kompromis
med en god dommerkritik.
Der blev snakket for og imod julefrokost, men konklusionen blev at da det er en julefrokost som
økonomisk løber rundt, så skal den blive ved at være der og vi skal ikke lave om på den tradition.
Træf – markedsplads
Hvad har den generelle opfattelse været af vores ”mini markedsplads” på træf 2016?
De tilkendegivelser der har været, har været positive og vi bør arbejde på at få en større/bredere
markedsplads i 2017.
Regionskontakter – dejlig når der er god aktivitet i regionerne, men holdes der foredrag eller
andre arrangementer med økonomi i, så skal bestyrelsen informeres omkring arrangementerne,
inden de slås op på Facebook og hjemmeside.
Det er ligegyldigt om der søges om tilskud eller ej fra klubben.

