Bestyrelsesmøde 23. marts 2017
Deltagere:
Gitte
Louise
Kate
Tove
Bibi
Dagsorden:
1. Referat godkendelse fra sidst
2. Generalforsamling
3. Forespørgsel på Rally prøve
4. Bordet rundt – nyt fra regioner og udvalg
5. Evt.

1. Referater
Referat fra sidst godkendes og kan ligges på hjemmeside
2. Generalforsamling
Gitte har talt med K.K. omkring materialet der er lavet til generalforsamlingen.
Tove vil gerne lave referat fra GF
Gitte tager sig af selve beretningen
Kate beretter om regnskab og budget
Der skal findes 2 suppleanter
Der skal findes min. 2 stemmetællere
Vi ønsker kontingent fastholdt på samme pris
Bibi har bestilt lokale/kaffe/kage
Kate/Anja har styr på gaverne
Louise laver stemmesedler
Tove har medlemsliste med og overblik over hvem der er stemmeberettiget
Bestyrelsen sidder samlet til GF
Bibi bestiller saft og kage til ungeudvalgt/børn
3. Forespørgsel på gratis prøve til medhjælpere ved prøver
Bestyrelsen har fået en henvendelse vedr. gratis prøve til medhjælpere.
Bestyrelsen tager en snak omkring det og beslutter at sige nej.
Vores klub kan ikke fungere, hvis vi skal til at give ”gratis” til dem der laver et stykke
frivilligt arbejde. Så skal træf udvalg have gratis træf og så fremdeles.
Klubben følger DKK’s takster for godtgørelse.
Gitte svarer tilbage til personen som har henvendt sig.

4. Bordet rundt – nyt fra udvalg og regioner
Træf:
Der er kommet et spørgsmål fra Wilfred Olsen vedr. træffet og deltagelse af udenlandske
IF familier på træf, uden de er medlem af den danske klub.
Bestyrelsen beslutter at udenlandske medlemmer selvfølgelig er velkommen, uden
medlemskab af den danske klub.
Louise laver svar til Wilfred og ligger tilmelding på hjemmesiden.
Ungeudvalg:
Vi har fået en henvendelse fra ungeudvalget, der ønsker en fast side i bladet
Islandshunden, dette syntes bestyrelsen er en god ide de bakker op.
Bestyrelsen giver Bladudvalget og ungeudvalget besked.
Repræsentantskabsmøde:
Tove har deltaget i repræsentantskabsmøde og hun informerer kort bla. vedr. nye tiltag på
spor området. Tove undersøger nærmere vedr. deltagelse.
Avlsanbefalinger:
Der har den sidste tid været en del snak, både i og uden for krogene omkring klubbens
avlsanbefalinger – Avlsudvalget har også talt en del om det og er blevet bedt om at komme
med en redegørelse/anbefaling til hvordan en ordning der tilgodeser dem som overholder
klubbens anbefalinger imødekommes.
Tove vender ”smiley” ordning med avlsudvalget.
Klubbutik:
Gitte spørger Else om klubbutik lager/telt m.m. kan stå hos Else i en tid.
Den videre snak om hvad vi gør med vores klubbutik fremover drøftes på kommende
bestyrelsesmøde.
Træf-trailer:
Traileren står hos Pia Marthedal der ikke kan have den stående længere. Vores træf ting
kan komme til Jeanette fra træfudvalget, men hun kan ikke have den en trailer stående.
Der arbejdes på en løsning.
Der har været uenighed om traileren er en træf-trailer eller en udstillings-trailer,
bestyrelsen beslutter ud fra en snak med Jørgen M. at traileren er til træf.

5. Eventuelt:
Medlemskartotek
Louise undersøger mulighederne for en medlemsplatform, så kartoteket ikke skal laves i
Excel ark.
Overdragelse af systemer
Der arbejdes fortsat på at Gitte kan komme på alle systemer, efter hun har overtaget
formandsposten.

Referent Bibi Lindschouw

