Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 26/9
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Godkendelse af referat
Omkonstituering
Vakante poster
Follow-up
Certifikater og champ. på klub niveau
Evt.

Deltager og tale række:
Louise
Bibi
Kate
Thomas
Gitte

1. Godkendelse af referat
Referater fra 17/6 samt 10/8 er godkendt d.d.
Referat fra 16/9 er sendt ud til godkendelse.

2. Om konstituering
Tove har valgt at trække sig fra sin bestyrelsespost af personlige årsager, Tove vil gerne
hjælpe til med at sende blade ud og ønsker at bibeholde sin plads i avlsudvalget.
Thomas går ind og overtager Toves post i bestyrelsen.

Vi vælger efterfølgende at om konstituerer os, hvilket bliver som følgende:
Formand
: Gitte
Næstformand
: Louise
Kasserer
: Kate
Sekretær
: Bibi
Bestyrelsesmedlem : Thomas
1 Suppleant
: Marie
2 Suppleant
:
Webmaster retter til på hjemmeside.
Bibi tager fat i Vibeke der udsender indmeldes pakker vedr. behandling af disse.
Bibi sender liste til Tove, så hun fortsat kan udsende blade til vores medlemmer.

3. Vakante poster
Webmaster Klubbutik Ungeudvalget Gitte beder Anne Marie om at lave et skriv/artikel til bladet, vedr. de manglende poster.

4. Fellow-up:
Opfølgning på opgaver fra strategidagen med Hans
Vi skal sende et oplæg til Hans senest 1/10 – Klubbens Vision
Vi skal sende oplæg til Louise senest 1/10 – Vores arbejdsopgaver og vores rolle i
bestyrelsen
Louise har fået et oplæg fra Hans vedr. god offentlig ledelse, det sendes til resten af
bestyrelsen.
5. Eventuelt:
Der er kommet henvendelse fra et klubmedlem, der mangler udstillings championat
diplomer, hvor er udstillingsudvalget med disse?
Gitte har for nyligt underskrevet en del af dem, i samarbejde med Anne Marie Vanderhoff,
som ville tage dem videre til en som menes at have selve skabelonerne liggende.
Gitte følger op med Marie, så vi kan få udstillingsudvalget til at sende dem til de
medlemmer som mangler.
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 9.10.2017 kl. 19.30

Referent Bibi Lindschouw

