Referat bestyrelsesmøde d. 25.01.2018

1. Referater
2. Økonomi 2017 – afslutning
3. Økonomi budget 2018
4. Generalforsamling
5. Udstillingsudvalg
6. Sponsorudvalg
7. Mobillos
8. Gebyrer Rally/LP
9. Øvrige udvalg – ultrakort
10. Evt.
Deltagere:
Louise – Næstformand
Bibi – Sekretær
Marie – Suppleant
Kate - Kasserer
Gitte – Formand
Fraværende:
Thomas - Bestyrelsesmedlem
1. Referater
Referater er godkendt og lagt på hjemmeside. Dog mangler et fra september, det følges der op på.
2. Økonomi 2017 – afslutning
Regnskabet gennemgås for bestyrelsens side for 2017 – vi har et flot overskud
3. Økonomi budget 2018
Budget gennemgås for bestyrelses side
4. Generalforsamling
Gitte har aftale med KK vedrørende ordstyrer posten, så det er på plads.
Der er styr på lokaler, Marie bestiller kaffe og kage
Louise rykker for skriv hos div. udvalg som mangler til GF materiale
Der bliver lavet labels og Gitte sørger for afhentning hos trykker og sender materiale ud
Bibi laver liste over hvem der er stemmeberettiget
Louise laver notat vedr. manglende medlemmer til de forskellige ”udvalg”
5. Udstillingsudvalg
Et medlem har tilbudt hjælp i systemerne – det takker vi ja tak til.
Vi spørger ham om ”tidslisten” for en udstilling.
Vedr. fragt at udstillingsmateriale fra Årslev til Nørager så spørger vi ud til vores medlemmer, det ligges på
hjemmeside og Facebook.
Marie kontakter hallen og hører om vi kan få leveret foderpræmier til hallen.
Gitte tager kontakt til DKK så Bibi kan komme på udstillings systemet.
Præmier bliver ikke udleveret mere og skal bruges inden 31/12-2019 Louise laver skriv til hjemmeside og
Facecbook.
Der mangler stadig en lader til lydanlægget, den har Bibi beføjelse til at købe.
6. Sponsorudvalg
Anja har valgt at melde sig fra sponsorudvalget, hvilket er et stort tab for klubben.
Hvad gør vi her fra? Vi tager den her fra
Vi har fået en henvendelse fra Agria som mulig sponsor, det kigger bestyrelsen nærmere på. Gitte taler med
Anne Marie om den.

7. Mobillos
Louise fortæller om muligheden for at lave elektroniske afstemning i forbindelse med afstemning.
Bestyrelsen syntes det er fornuftigt at bruge penge på at blive sat op og bestyrelsen laver et forslag til
vedtægtsændringer i forbindelse med generalforsamlingen.
Louise laver oplæg til vedtægtsændring.
Reglerne for vedtagelse af vedtægtsændringer undersøges – Gitte undersøger hvordan det kan gøres.
Vi bliver bombaderet med ”spam mails” i forbindelse med vores klubmail, Mobillos er kontaktet og kigger
på sagen.
Hvalpeliste har fået nyt layout, som vi syntes pynter.
8. Gebyrer Rally/LP
Henvendelse fra Annie vedr. gebyrer på Rally og LP.
Gitte skriver et svar til Annie og prisen for juniorrally sættes ned til det samme som ”barn og hund”
udstilling.
9. Øvrige udvalg – ultrakort
MBU:
Der afholdes MBU i Jylland den 3.3.2018 afholdes af Else med hjælpere.
Muligt nyt MBU sted på Sjælland, Bibi informerer Bettina Løvstrøm
Bladudvalg:
Der skal laves ”nyt fra bestyrelsen”
Gitte laver lederen
Træf:
Der skal laves kort skriv til kommende bladet vedr. årets træf på Emmerbølle Strand Camping.
Den officielle udstillingsdag på træffet er rykket fra fredag til lørdag.
Der skal overvejes om vi kan gøre ”noget andet” i forhold til lotteriet lørdag aften, da flere har henvendt sig
til træfudvalget, da de mener det tager alt for meget af en aften, hvor vi ellers kan hygge os sammen.
Hvordan kan vi lave lotteriet anderledes, vi ønsker ikke, at det ikke skal være der.
Regionerne:
Region Nordjylland og region Sydjylland nu er besat af, hvad skal vi gøre med Midtjylland?
Region Sjælland har langt de fleste gåture nord fra København og vi mangler ture mere syd på. Skal region
Sjælland deles i 2?
Det kommer med på foreningsdagen som et punkt.
Skal vi oprette en ny Facebook side, som kun vedrører gåture/begivenheder?
Bestyrelsen mener der er begyndt at komme alt for mange ”alternative” Facebook sider i de forskellige dele
af Danmark. Marie og Louise vil gerne stå for siden, Marie er hoved ansvarlig og Louise er back-up.
Louise kigger på oprettelse af ovenstående side.
Avlsudvalget:
Vi har intet hørt fra avlsudvalget meget længe, de har holdt et møde i december.
Gitte spørger Else om referat fra deres sidste møde.
Omplaceringslisten:
Der er kommet en henvendelse fra en familie, der ønsker at få deres hund på omplaceringslisten.
Hunden er uden tavle og derfor diskutere bestyrelsen muligheden.
Ved gennemgang af klubbens love, må vi desværre meddele familien at det ikke er en mulighed.
Bibi svarer familien

10. Evt.
Der er kommet en invitation fra Norge, vedr. deres træf der ligger i Påsken, invitation bliver lagt på
hjemmeside og Facebook i starten af februar.

Næste bestyrelsesmøde vil være onsdag den 14.02.2018 kl. 20.00 over Skype.
Referent Bibi Lindschouw

