Referat af bestyrelsesmøde holdt hos Claus den 5-8-2015

Tilstede. Svend Rungstrøm, Jesper Rungstrøm, Jan Nielsen, Fritz Bennedbæk, Birgitte Nørgaard.

Referat af bestyrelsesmøde 15-4-2015 er godkendt.

Siden sidst, formandens beretning.
Renoveringen af klubhus med ny facade og vinduer er stort set færdigt, der mangler stort set kun at blive
malet, og de første spadestik til overdækningen er taget og stolper sat. De ser rigtigt godt ud og alle glæder
til at det står færdigt.
Trods sommerferie har der været god aktivitet på banerne, ringtræningen har kørt som tidligere år, og der
har været sørget for mad de fleste dage, hvilket der sættes stor pris på.
Svend beder os tænke over om vi kan / vil deltage i hovedklubbens kursus for bestyrelsesmedlemmer.
Hovedklubben tilbyder nu at kredsen kan send 2 personer på trænerkursus uden beregning. Tages op på et
trænermøde af Fritz.
Svend har bestilt en ny scanner hos hovedklubben, den gamle kunne ikke mere.
Steen og Gitte skal finde en arbejdsdag, der er mange småting der skal ordnes inden vinter.
Da vores tidligere redaktør, Gitte, flytter mangler vi nu en redaktør. Vi vil meget gerne fastholde
medlemsbladet, så sidder der en redaktør gemt derude, så kom frit frem.

Fra Kasseren.
Saldo for alle konti pr, 5-8-2015, 79.228,28

1. Fritz indkalder til trænermøde efter indskrivningen. Der er nogle kurser der skal fordeles mv.

2. Udstillinger 2016. Vi søger om at afholde vores aftenshow / hvalpeshow som jo er en succes hvert
år. LD skue som et jubilæumsskue, samt vores novemberskue traditionen tro.
3. Taget under pkt. 1.
4. Udvalgene. De har lidt under at der har været private sager der har fået første prioritet. Og det skal
respekteres, men nu ser det ud til at der kan komme lidt mere fut i dem, og vi ønsker at der
forbliver temaaftner og noget mere socialt samvær.
5. Desværre har vi ingen emner lige pt. Svend har taget sig af Lars og Tom som figurantføl, og det er
gået / går fint med det. Men vi skal gøre noget.
6. Evt.
Fritz har kigget på lågerne til boxene, de er intet værd, og det vil være spild at påbegynde noget
med dem.
Årspokaler, det er besluttet at kun medlemmer som betaler holdkontigent eller pladskort kan
modtage årspokaler.
Næste møde bliver hos Jesper, onsdag d. 7-10-2015

