Referat bestyrelsesmøde d. 14.02.2018
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Referater
Økonomi 2017 – revisor kommentarer
Generalforsamling – skriftligt materiale m.m.
Foreningsdag
Udstillinger 17/2 og 11/3
Udvalgene - kort
Evt.

Deltagere:
Louise – Næstformand
Bibi – Sekretær
Marie – Suppleant
Kate - Kasserer
Gitte – Formand
Fraværende:
Thomas - Bestyrelsesmedlem
1. Referater
Ref. fra sidst godkendes og kan ligges på hjemmeside.
2. Økonomi 2017 – Årsregnskab/revisor kommentarer
Kommentarer samt spørgsmål fra revisor gennemgås af Kate.
3. Generalforsamling
Materiale til GF er færdigt og gennemgås.
Bibi sender mail til Tove over medlemmer, Tove laver labels og sender dem til Gitte, som henter GF
materiale hos trykker og sender materiale ud.
Vi har fået en kandidat til bestyrelsen.
Vi forsøger stadig at finde suppleant kandidater.
Gitte sender materiale til KK torsdag formiddag.
Liste vedr. gaver til uddeling på GF gennemgås
De ”små” gaver bliver gavekort til Maxizoo og de lidt større gaver bliver gavekort til Ulla Sonne.
Vi har modtaget et forslag til et æresmedlem, bestyrelsen beslutter at lade det være op til den nye
bestyrelsen at lave regler for dette, da vi mener der er flere medlemmer, som kunne kandiderer til et
æresmedlemskab.
Gitte svarer tilbage til forslagsstiller.
4. Foreningsdag
Bolbro forsamlingshus er booket og Anja har sørger for et stykke brød til morgen.
Anja sørger for frokost til os alle, det blev for dyrt at bestille hos Bolbro.
Der skal laves program til foreningsdagen efter GF.
Vi skal blandt andet arbejde med kommissorium

5. Udstillinger
Udstilling 17/2 tager Gitte sig af.
Der er bestilt foder præmier som bliver leveret fredag til hallen.
Der er skaffet ”præmier” fra Essential Foods i stedet for præmie bonner, disse har vi sørger for at en
udstiller har med til Gitte som skal pakke poser med præmierne i.
Vi køber konge/dronning krone til BIR og BIM og der vil være foder præmier til bedst udklædte, i tilfælde
af nogle skulle komme udklædt.
Udstilling 11/3
Der er bestilt præmier til lev. i Sortebakkehallerne i Royal Canin.
Gitte har skaffet en til at leverer små præmier i stedet for præmie bonner samt evt. ekstra præmier.
Bibi sørger for at få købt lader til vores lydanlæg, regning sendes til kassere mailen.
Der kigges på muligheder for overnatning til Louise og Bibi i forbindelse med udstilling den 11/3, så de
ikke skal hjemme fra kl. 4 søndag morgen.
Marie undersøger muligheden for at vi kan være i deres fælleshus og vender tilbage.
Der skal afhentes ting i Årslev på vej til Nørager, til det må der lejes en trailer.
Der er god korrespondance med Susan fra det tidligere udstillingsudvalg.
Susanne har ikke vendt tilbage på den mail forespørgsel Bibi har skrevet til hende.

6. Udvalgene kort
Regionerne:
Der er ikke nyt fra regions kontakten.
Der er kommet en forespørgsel fra region Fyn vedr. et arrangement de vil afholde, dette accepteres.
Kate svarer tilbage til region Fyn med oplæg fra Louise.
Evt. underskud skal dækkes af de 250 kr. som der er givet til region Fyn for år 2018.
Klubbutik:
Vi mangler stadig en til at tage sig af klubbutikken.
De fleste ting står hos stadig hos Else.
Webmaster:
Dorthe Reizel har fået adgang til hanhunde listen og det bliver Dorthe som skal administrerer
hanhundelisten. Avlsudvalget er ved at finde ud af, hvem der skal administrerer hvalpe og parringslisten
samt omplaceringslisten.
Træfudvalg:
Der skal meget snart laves et oplæg til kommende blad vedr. træf 2018, dette laver Bibi.
Vi er så heldige at Heidi og Heidi har sagt ja til at lave morgenmad på træf 2018 igen.

Avlsudvalg:
Der er kommet en mail fra avlsudvalget vedr. et arrangement i Holland.
Både Anne Marie Toft Hansen og Else Westermann skal afsted, men bestyrelsen er ikke orienteret om
arrangementet og har heller ikke godkendt de skal afsted.
Der er ikke i forbindelse med budgetlægning, blevet meldt ind fra avlsudvalget, at de skulle bruge penge på
dette arrangement, så der er ikke sat penge af i budgettet til dette arrangement.
Klubben vil betale for 2 overnatninger, fra fredag til søndag, hvor arrangementet ligger lørdag.

Der er bestilt fly billet til Else og Anne Marie vil kører selv. Anne Marie kan få godtgjort det som svarer til
Elses flybillet. Bestyrelsen anbefaler at Else og Anne Marie deler et dobbeltværelse og de vil få godtgjort
prisen svarende til ½ dobbeltværelse pr. person.
ISIC:
Intet nyt at berette
Der skal planlægges ISIC 2018 i Danmark
Rally/LP:
Intet at berette
Agility:
Intet at berette.
Bladudvalg:
Der skal laves kalender til bladet, samt leder og træf info
Der er kommet en brochure fra bladudvalget, til godkendelse i bestyrelsen
Klaus fjernes fra hjemmesiden, efter ønske fra bladudvalget, da han er ekstern og ikke en del af
bladudvalget.
Der er kommet en henvendelse fra et klubmedlem, som giver et tilbud på at lave bladet.
Bestyrelsen vil kigge nærmere på henvendelsen og vende tilbage til medlemmet. Der vil blive kigget på
bladudvalgets tilbage melding på sagen også.
MB:
Der er pr. dags dato slået 3 MBU’er op på Sjælland i 2018, vi har fået et super tilbud på plads i Stenlille.
Der vil være en i foråret og to i efteråret.
Der er planlagt en MBU i Jylland i juni måned 2018.
Der er kommet et budget for dette arrangement, som vi skal vende på næste bestyrelsesmøde.
7. Evt.
Der er intet at berette.

Næste bestyrelsesmøde vil være mandag den 05.03.2018 kl. 19.30 over Skype.
Referent Bibi Lindschouw

