Bestyrelsesmøde Islandsk Fårehundeklub torsdag den 12. maj 2016 på
Skype kl. 20.00 - 22.00
Til stede var: Jørgen, Anja, Kate, Louise, Bibi, Gitte og Tove.

Dagsorden:
Punkt 1: Bordet rundt, nyt fra Udvalg og Regioner.
Punkt 2: Opsummering af Foreningsdagen den 17.4.16.
Punkt 3: Træf 2016 Absalon Camping
a: Bestilling/leje af Festtelt til ca. 300 pers.
b: Bestilling/leje af bord og stole til ca. 300 pers.
c: Indhentning af tilbud på Gallamiddag lørdag, samt grillbakker/salatbar/flute
fredag.(Kate, Louise og Bibi kunne det tænkes at I ville tænke over mulige
leverandører til bestyrelsesmødet)
d: Sponsorer, Anja har søgt sponsorater de tidligere år, og fortsætter
gerne, hvis der er stemning for dette?
e: Årets Træffarve.
f: Jubilæumsreception?
f1: Softicemaskine, Slushicemaskine?
g: Klubcup.
h: Hvilken indbetalingsform ved tilmelding til Træf
Punkt 4: Regionerne
a: Stand i Vejen
b: Hvad må og må Regionerne ikke.
c: Nyt møde til regionerne.
d: Evt. et budget årligt til regionerne.
e: Ansøgning til arrangement fra Jan Torben Hansen.
Punkt 5: Fejring af jubilæum i regionerne
…………………….
Ad punkt 1: Bordet rundt, nyt fra Udvalg og Regioner.
Mentalbeskrivelse stiger 50 kr. fra 1. juli
3- 4. sept. Store heste dag i Roskilde annonceres tillige i blade. Svend Brandt har roll-up og deltager for
klubben i Hundens dag i tivoli friheden.
11. september 2016 raceparade i Tivoli – annonce til bladet.
Når folk afmelder til udstilling efter sidste tilmelding gælder samme regler som i DKK.
Hjemmesiden: Vi har fået det sidste fra Mobilos. Det testes i weekenden. Vi går formentlig live onsdag den
18. maj 2016.

Kate oplyste, at der var en forespørgsel på om lejen af får måtte sættes op til 100 kr. Det blev godkendt.
Jørgen skriver til hyrdeudvalget.
Økonomi vedrørende generalforsamling og hjemmeside blev oplyst.
Rally udvalget vil afskaffe vandrepokaler. Der vil komme et forslag vedrørende Lp.
Tove orienterede fra avlsudvalg omkring mentorordning, ISIC/kryptorkidsme.
Tove laver en liste, så vi kan rykke medlemmer, der ikke har betalt.

Ad Punkt 2: Opsummering af Foreningsdagen den 17.4.16.
Karina var et flot lysende eksempel til alle øvrige udvalget. Hyrdeudvalgets handlingsplan var til stor
inspiration for alle.
Der mangler artikler til bladet fra de personer, der lovede at skrive. Jørgen sender et forslag til de 4-6 stk.

Ad punkt 3: Træf 2016 Absalon Camping
a: Bestilling/leje af Festtelt til ca. 300 pers. Jørgen har rykket for 2 tilbud. I Jesperhus brugte vi
Eventbasen, Hobro, Gitte prøver at spørge.
b: Bestilling/leje af bord og stole til ca. 300 pers. Jørgen har rykket for 2 tilbud.
c: Indhentning af tilbud på Gallamiddag lørdag, samt grillbakker/salatbar/flute
fredag. (Kate, Louise og Bibi kunne det tænkes, at I ville tænke over mulige
leverandører til bestyrelsesmødet) Louise spørge tidligere kollega og Jørgen ringer til
campingpladsen. Bibi undersøger også et sted med hensyn til maden.
d: Sponsorer, Anja har søgt sponsorater de tidligere år, og fortsætter
gerne, hvis der er stemning for dette? Anja fortsætter gerne. Louise kan god opbevarer foder
præmier
e: Årets Træffarve. Rød – pantone farve
f: Jubilæumsreception. Kate undersøger, hvad kagen koster. Louise køber Asti.
f1: Softicemaskine, Slush-ice maskine. Bibi undersøger, hvad den koster.
g: Klubcup. Jørgen finder en dommer. Tove tager ansvaret for klubcup. Bibi og Anja, Louise hjælper.
h: Hvilken indbetalingsform ved tilmelding til Træf - Vi diskuterede forskellige nettilmeldinger. Gitte
undersøger forskellige metoder.

Ad punkt 4: Regionerne
a: Stand i Vejen. Der var ikke muligt i år.
Nedenstående punkter blev udskud til et andet mødetidspunkt.

b: Hvad må og må Regionerne ikke.
c: Nyt møde til regionerne.
d: Evt. et budget årligt til regionerne.
e: Ansøgning til arrangement fra Jan Torben Hansen.
Punkt 5: Fejring af jubilæum i regionerne

Mødet afsluttet. Kl. 22:25 - næste møde – Ekstraordinært – 16. maj 2016 kl. 20:00

