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1. Godkendelse af referat
Referat blev korrigeret med få rettelser, det sendes ud til endelig godkendelse.
2. Seminar
Snak om sidste uges seminar med Hans, alle har fået rigtig meget ud af dagen med Hans og
vi har fået gode redskaber at arbejde videre med.
3. Træf
Evaluering Træf 2017:
Super godt træf med glade mennesker der er kommet meget ros.
Der har været stor begejstring for at morgenmaden er tilbage.
Vi skal have koordineret selve torsdagen bedre, med trailer, tider for de forskellige opgaver,
opstilling af ringe, telte m.v.
Den officielle udstilling bør ikke fremover ligge om fredagen.
Det er vigtigt at alle udvalg forstår at alle aktiviteter er lige vigtige.
Opgave banken var et godt tiltag på træffet og dem der havde skrevet sig på opgaverne kom
og påtog sig dem.
Der laves skriv til de forskellige udvalg vedr. deres evaluering af træf 2017. Og ønsker til
2018.
Super godt med Mobile-Pay.
Der var en del frokost der ikke blev spist af det bestilte frokost, det er spild af penge, så vær
obs. på at når der bestilles frokost så skal det også spises.
Træf pris:
Vi skal ikke ændre på selve træf tilmeldingsprisen men søge efter steder hvor det er billigere
at bo med campingvogn m.m.
Jesperhus tilbage melding:
Umiddelbart har de været svære at arbejde sammen med op til træffet, mht. til frokost m.m.
Under selve træffet fungerer tingene rigtig fint.
Dårlig info omkring hvordan det er muligt at benytte blomsterparken når den var lukket.

Træf 2018
Ønsker:
*Træfkrus – Skal være et tilvalg ikke en ting man automatisk får.
*Fredagen var alt for pakket i 2017 – det bør være anderledes
*Vis hvad du kan/tricks med din hund (måske både for børn og voksne) konkurrence (vi
spørger Sidsel).
* Workshop af forskellig art/oplæg/diskussionsfora.
*Træfudvalg og bestyrelse opfordrer til at den officielle udstilling ikke skal ligge om
fredagen.
*Børne og unge udvalg – super god måde at samle børnene
Vi skal planlægge os ud af, at de officielle prøver ikke ligger samme dag, så hundene ikke
skal præstere maksimalt 3 gange på en dag.
*Dommer 2018 – Birgit Seloy - dømmer klubcup og ”barn og hund”
*God ide med et fælles areal til ringene/aktiviteterne
*Lede efter pladser fremover hvor telt, borde og stole ikke skal lejes ude fra.
*Sponsorudvalget/aftaler – udfordringer med markedsplads
*Organisering af træf – hvem gør hvad og hvordan?
Tilmeldingslister/betalinger skal først sendes til kasseren når alt er stemt af fra den
ansvarshavende for det enkelte udvalg.
4. Økonomi:
Træf:
Klubbutik solgte for små kr. 5000,Der ligger ikke pt. endeligt regnskab, men de foreløbige tal viser:
Rally/LP går lige op.
Hyrdeudvalget har et pænt overskud.
Agility har et lille underskud.
Træffet har et pænt overskud.
5. Udvalgene:
Udstillingsudvalg:
Der arbejdes på at finde dommere for 2018 udstillinger, der planlægges omkring 6
udstillinger.
Der mangler stadig en underskrift på den aftale der er mellem Eurasier klubben, det er en
god løsning både for arrangementerne og økonomien at vi arbejder sammen.
Generalforsamlingen skal foregå i Jylland i 2018 udstillingsudvalget planlægger stedet.
Udstillingen ønsker et Mobile-Pay nr. hvordan løser vi det med hensyn til modtagelse af
pengene?
Katalog – hvordan gør vi fremover?
Præmie bonner – Hvad gør vi fremover, skal de udfases?
Udstillingsudvalget arbejder lige nu på at finde nogle butikker, hvor vi kan bruge dem
fremover.
Trailer – Lige nu er den ved Jacob og kommer ned til Gitte. Traileren er pt. fyldt med træf
ting.
Skal Bornholm udstilling fortsættes, hvis ikke der er noget overskud i den.
Regionerne:
Regionerne er startet på at lave et skriv vedr. hvad det vil sige at være regionskontakt og
hvad vi som menige medlemmer kan bruge vores regioner til.
Rally/LP:
Anni kommer snarlig med nye oplæg til pokaler m.m. vedr. Rally

Sponsorudvalg:
Anja har lavet et kæmpe arbejde vedr. sponsorater til træffet.
Det vil være fint med en plan over hvad/hvordan vi gør, hvis sponsorudvalget ikke deltager
på selve træffet.
Skal Jesperhus have en særlig annonce i kommende blad pga. det meget store sponsorat de
har givet til træffet 2017 – Bestyrelsen beslutter at Jesperhus skal have en helsidens annonce
i blad 4 2017 – Gitte giver bladudvalget besked om annoncen skal i blad 2 2017.
MBU:
Der er MBU i Ringsted den 30/9 som er fuldt optegnet med venteliste på.
Erna planlægger en MBU på Fyn den 28/10.
Bladudvalget:
Blad 3 er på vej i postkassen.
Bladudvalg har sendt kommissorium, der skal godkendes af bestyrelsen.
Grafiker - Klaus vil ikke gå ned til 1.500,- pr. blad, han vil have 2.000,Bestyrelsen beslutter at vi må betale Klaus det han vil have, vi har fået et super bladudvalg
der laver et kæmpe arbejde og virkelig knokler for bladet.
Bestyrelsen beslutter at vi ikke går længere i den sag og Klaus får sine kr. 2.000,Skulle der komme en der virkelig gerne vil overtage posten, kan vi tage stilling til tingene på
det tidspunkt.
Kate henter Mac, skærm og harddisk hos Svend.
Mac og skærm er solgt til Bettina.
Gitte spørger Anne Marie om en artikel til bladet vedr. vigtigheden i det frivillige arbejde.
Vi kan kun få vores klub og arrangementer til at fungerer, hvis vi er frivillige nok til at løfte
opgaverne. Samt hvilke udvalg vi mangler folk til:
UNGEUDVALG, TRÆF, AVLSUDVALG.
Avlsudvalg:
Der sker meget lidt i avlsudvalget og de mødes stort set ikke.
Vi appellerer til yderligere korrespondance i udvalget og fra udvalget til bestyrelsen.
Bestyrelsen er blevet kontaktet vedr. nye til avlsudvalget, Tove har fået navn og vil forsøge
at få en ny ind i udvalget.
Hyrdebeskrivelse:
Der kommer hyrdearbejdsbeskrivelse den 14/11 på Sjælland, indtil videre er der 5 hunde
tilmeldt.
Agility:
Vi mangler Agility udvalg i klubben, men pt er der ingen der har ønsket at ligge kræfter i
det.
Ungeudvalget:
Marie og Ditte vil gerne trække sig fra Ungeudvalget ved GF, vi søger efter afløsere til
udvalget, da vi syntes det er et vigtigt udvalg at holde fast i.

Sporudvalg:
Jørgen vil gerne komme med et oplæg til et sporudvalg.
Opgaveliste/Dagsorden listen:
Det er vigtigt vi alle gennemgår og kommenterer på de to lister, så de kan ajourføres.

6. Eventuelt:
Tove overvejer at trække sig fra bestyrelsen. Tove melder ind med de opgaver hun løser
som sekretær, så vi på bedst mulig vis kan fordele dem.
Mails vedr. dagsorden bør laves i samarbejde med Gitte og Louise.
Der er fundet klubcup dommer til træf i 2019
Skal vi have lavet om på reglerne, så dem fra Sjælland ikke skal over broen 2 ud af 3 gange.
(Træf skifter mellem Sjælland, Fyn og Jylland. Generalforsamling skifter mellem Sjælland,
Fyn og Jylland. Juleudstilling er altid på Fyn.
På den måde skal dem fra Sjælland lang oftere over Storebæltsbroen end dem fra Fyn og
Jylland, hvilket er en temmelig dyr affære).
Hvor gør vi af alle vores ting (trailer / gl. pokaler m.m.), det holder ikke med at have dem
hist og her.
Louise barsler de næste uger grundet hvalpe.
Vi laver nyt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26.9 kl. 19.30 for at få styr på Toves
afgang og placering af opgaverne.
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