
 

 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde 4-12-2017 Hos Jesper Rungstrøm. 

 

 

1. Godkendelses af referat. 

 

2. Formanden orienterer. 

 

3. Kasseren orienterer. 

 

4. Nyt fra udvalgene. 

 

5.  Generalforsamling 2018 og indkaldelse til denne, fortsætter alle ?. 

 

6. November udstilling. 

 

7. Juletræsfest 2018. 

 

8. Hold 2018, skal vi ændre noget her, vi har mistet en del medlemmer, fortsætter alle 

som trænere ? 

 

9. Bordet rundt. 

 

 

 

 



Referat af bestyrelsesmøde 4-12-2017 hos Jesper Rungstrøm. 

Tilstede. Svend Rungstrøm, Jesper Rungstrøm, Henning Karlsen, Anne-Grethe Lauridsen 

og Claus Nielsen. 

 

1. Referat af 8-8-2017 Godkendt. 

 

2. Kreds 6, er blevet godkendt som forening i Frederikssund Kommune, hvilket giver mulighed 

for at søge om tilskud til mange forskellige ting. Svend har forsøgt at komme i kontakt med 

kommunen vedr. parkeringen ved lunden, dog uden held. Kredsmesterskabet måtte 

desværre aflyses da der ikke var hunde til det.  

Vi har noget affald bag klubhuset vi skal have kørt væk, hvem kan og vil hjælpe med dette ? 

Kredsen har fået HAS 2018, og der arbejdes allerede på forskellige kanter i de forskellige grupper. 

Alle der kommer i kredsen skal tage aktivt del i arbejdet for kredsens skyld . 

Indskrivning forår 2018 er den 13-1-2018. 

3. Saldo – 97.826,03.- Saldo godkendt af bestyrelsen. 

4. AU – Novemberskuet er afholdt og gik fint, med god hjælp mange medlemmer. Der er også 

afholdt avlskåring med god hjælp her også, og ros til kredsen fra avlsråd og dommer. 

5. Generalforsamling 2018, er den 6 Februar kl. 19.00 i klubhuset. 

6. Novemberudstilling 2018. Vi ønsker en tysk dommer, hvilket ikke kan komme på plads før 

det er blevet offentligt gjort hvem der dømmer Siegerschau 2018. 

7. Grundet arbejdspresset, sygdom og mange aktiviteter hos alt for få personer i kredsen har 

det ikke været muligt at gennemføre dette i år. Beklageligt, men der er simpelthen for få 

hænder i kredsen. Der arbejdes på et nytårstaffel i januar 2018, kun for voksne. Nærmere 

herom følger. 

8. Svend, Jesper og Gitte fortsætter som hidtil. Claus ønsker at holde en pause. Generelt 

mener bestyrelsen at der trænes for lidt og hygges for meget, og det går ud over holdene. 

Fra 2018 er det et ufravigeligt krav at der trænes lydighed i kredsen for at kunne få Gr- C 

arbejde. Der arbejdes på, hvad kredsen kan gøre for IPO holdet og figureringen. 

 


