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Deltagere	
  
Jørgen Metzdorff
Else Westermann
Heidi Poulsen
Jacob Sloth Carlsen
Nete Trorup
Kate Palmquist
Anja Sørensen

Dagsorden	
  	
  	
  
1. Bordet rundt
Indledning of kort gennemgang af aktuelle sager. Ting der ikke kun er til
”orientering”, skal rundsendes på mail senest tirsdag kl.2 0
2. Regnskab 2013 og budget 2015
Status på regnskab 2013 + budget 2015
3. Kommende generalforsamling
Gennemgang af tidslinje og opgaver forud for og under generalforsamlingen.
4. Eventuelt
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1.	
  Bordet	
  rundt	
  
Formandsmøde i DKK
Jørgen orienterer om det nært forstående formandsmøde i DKK, hvor Jørgen
deltager.
Ny revisor
Revisorsuppleant Bjarne Lehmann er tiltrådt som fungerende revisor frem til
generalforsamling.
CVR-registrering
Klubben er CVR-registreret. Overførsel af konti, så de hører til klubben som
forening, går fremad.
Klubbutik
Der gøres en ekstra indsats i 2014 med større eksponering, og til at gøre
sortimentet mere tiltagende. Hjemmesiden skal opdateres oftere med f.eks.
prisændringer og lagerbeholdninger. Flere genstande ville nyde godt af nye og
bedre billeder.
Butikken ligger inde med mange Polo-shirts, som ville kunne modificeres med
transfer-tryk til brug under træf el.lign. arrangementer. Jørgen og Anja har
lavet forundersøgelser med en lånt maskine som klubben ville kunne benytte
sig af vederlagsfrit.
De små ting som der er små lagerbeholdninger af, kan godt bruges som
præmier.

2.	
  Regnskab	
  2013	
  +	
  budget	
  2015	
  
2.1 Regnskab 2013
Årsresultatet er som budgetteret, men ikke på de rigtige poster. Træf har givet
et dejligt stort overskud, og der er samlet set overskud på de resterende udvalg.
Ligeledes er klubbens administration blevet rigtig effektiv. Udgifterne er faldet
på samtlige områder.
Blad 5 var bevidst i tyndere papir for at få plads til girokortet i forsendelse
under 100g. Det virker som en umiddelbar succes, idet arbejdet, med at klistre
girokortene inde i bladene, slet ikke var så tidskrævende som frygtet.
2014 budgetteres med 4 blade. Disse vil udkomme i slutningen af hvert kvartal.
Der har været ekstra udgifter til ISIC. Disse betegnes som en ”investering” der
burde komme klubben til gode i det lange løb, samt styrke arbejdet med den
islandske fårehund.
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2.2 Budget 2015
Det besluttes at sætte penge af til uddannelse af nye mentalbeskrivere.
Udspillet på ca. 7.500kr omfatter den klausul at man, for at få uddannelsen,
efterfølgende skal deltage aktivt for IFK.
”Uddannelse/seminarer” optages som helt ny post på budgetudkast for 2015.
Der afsættes 10.000kr som kan anvendes til ting som Udarbejdelse af RAS,
Øjn seminar, Avls seminar eller foredrag under træf. Fællesnævner er, at der
skal være tale om uddannelse og/eller oplysning der kommer medlemmerne til
gode og, i videst muligt omfang, holdes omkostningsneutral.
Der skal nedsættes en mere præcis definition af rammerne for puljens
anvendelse, formål og omfang. Enhver brug af puljen kræver enstemmig
godkendelse af bestyrelsen.
Der budgetteres fortsat med underskud i butikken i 2015, såfremt den tidligere
omtalte indsats i 2014 slår fejl.
Ovenfor stående punkter
generalforsamlingen.
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gældende
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3.	
  Kommende	
  generalforsamling	
  
Sidste dato for indsendelse af forslag eller kandidater var d. 17. Ingen
indkomne forslag.
Rutiner for afholdelse blev gennemgået. Lokaler og dirigent er på plads. Anja
har koordineret forplejning. Heidi tager sig af gaver til udvalgsansvarlige med
gaver som sidste år. Ligeledes eftersendes der i år ikke gaver, til dem som ikke
er til stede.
Der afholdes bestyrelsesmøde forud for generalforsamling. Mødetid er kl. 10.

4.	
  Eventuelt	
  
Bestyrelsen foreslår at den til generalforsamlingen afgående kasserer, tilgår
som ny revisor på den ledige post.
Påmindelse til manglende betalere vil ske med blad nr.1 efter GF. Der tænkes i
at holde udgifterne på det yderst minimale på dette område. Formen vil blive
fastsat på et senere tidspunkt.
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