Bestyrelsesmøde 17. juni 2017
Deltager liste:
(Dette er også talerækken for i aften).
Marie
Kate
Gitte
Louise
Bibi
(Thomas – afbud)
(Tove - afbud)

Dagsorden:
1. Referat godkendelse
2. Hængepartier
3. Medlemsfastholdelse
4. Hvalpetestere
5. Klubbutikken
6. Udvalgene
7. Træf
8. Svar til Jørgen Clemmensen
9. Evt.

1. Referater:
Referat fra sidst er godkendt og kan ligges på hjemmeside.
2. Hængepartier:
Opgaveliste gennemgås
Vedr. opfølgning på ny struktur, sender Gitte mails ud til de forskellige udvalg, om at lave et
fælles arrangement på klynge basis inden GF 2018
Gitte spørger Svend vedr. foredrag af max en times varighed vedr. ISIC på træf 2017
Vi spørger samtidig Svend om han vil komme og give bestyrelsen en dybere info omkring
ISIC seminarer, gerne til efteråret.
Bladudvalget er ved at udarbejde brochure til nye medlemmer

3. Medlemsfastholdelse:
- Louise laver udkast til spørgeundersøgelse der kan komme ud til vores medlemmer.
- Det nye blad har modetaget meget ros og de nye sider med regions aktiviteter kan
absolut hjælpe på medlemsfastholdelse.
4. Hvalpetest:
Vi har fået tilbudt gratis uddannelse af nye hvalpetesterer af Helle Muldvad/Ulla Sonne,
men skal vi sige ja tak, når der ikke findes en officiel hvalpetest.
Bestyrelsen (formanden/Gitte) har besluttet at tage kontakt til DKK vedr. en evt. officiel
hvalpetest og arbejde videre med uddannelse i DKK regi.

Gitte giver Anne Marie besked, som har modtaget tilbuddet fra Helle Muldvad.
5. Klubbutikken
Vi udfaser præmie bonner fra IFK og forsøger at finde et alternativ.
Vi vil fremadrettet prøve om vi kan få en ny spændende ”on-demand” WEB butik op at stå,
så vi fremover har et meget begrænset varelager, så de fleste varer vil skulle bestilles på
forhånd.
6. Udvalgene:
Bladudvalg – Må bladudvalget selv vælge hvem der skal have gratis annoncer i bladet?
Vi beder bladudvalget komme med et oplæg til principper for ovenstående.
Ungeudvalg – Der kan godt bruges flere hænder til ungeudvalget, hvor annonceres?
Udstillingsudvalg – Bestyrelsen accepterer at der er ”rullende” udstillingsledere.
Der er bestilt rosetter til de næste ca. 3 år
Der er taget beslutning om at der fremover skal uddeles rosetter til bedst i hver klasse,
dette er gældende fra Årslev udstillingen.
Marie sørger for at få billede materiale hjem fra Årslev udstillingen til bladet, af de fine nye
rosetter samt når de nye rosetter er kommet hjem, billeder kommer på Facebook.
Avlsudvalget – Afventer til næste møde.
Regionerne – Der er ikke det store samarbejde på tværs af regionerne, kan vi samle
regionerne på bedre vis? Louise sender mail ud til de regionsansvarlige, hvor der opfordres
til erfaringsudvekslings møde på træf i Jesperhus.
Der vil være medlemsmøde på Sjælland for nye medlemmer i september.
Hyrdeudvalg – Der vil være hyrdeskrivelse om fredagen til træf og der forsøges at få en
hyrdebeskrivelse på Sjælland til efteråret.
7. Træfudvalg
Tilmelding til selve træffet er nu lagt på hjemmeside og der er linket på Facebook.
Der er nu bestilt telt, borde/stole, gulv, lys og el.
Vi forsøger igen med morgenmad lørdag og søndag – morgenmad skal nydes i teltet.
Bestyrelsen beslutter at det i år 2017 ikke er nødvendigt at være medlem af klubben, for at
komme med på træf. Vurderes igen i forhold til budget 2018.
8. Svar til Jørgen Clemmensen
Bestyrelsen har udfærdiget svar til Jørgen Clemmensen vedr. point system til årets hund for
junior- og veteranhunde. Svaret gennemgås og godkendes.
Formanden sender efterfølgende bestyrelsens svar til Jørgen Clemmensen.
9. Evt.
Næste møde er den 10. august 2017 kl. 19.30
Referent Bibi Lindschouw

