Bestyrelsesmøde d 21/3. – 2018
Tilstede: Svend, Jesper, Henning, Hanne, Lars, Ole og Karina
1.Godk. af ref. fra general forsaml. Formanden godkender ref.
2. Velkommen til nye
Velkommen til Hanne og Karina
Generel info om regler i bestyrelsen.
Fortæring. Man får 150 kr. til at afholde bestyrelsesmødet.
Husk at vi har tavshedspligt.
Tjek mails jævnligt. Når man svarer, så husk at svare alle.
3. Træningspladsen/ træning/trænere
OBS! Nye træningsdage
Tirsdag: Hvalpe og unghunde kl.18.30. C -arbejde kl. 19.15. Opstart 3/4
Torsdag: IPO inkl. trænere. Kl 18.30. C-arbejde kl 19.15 Opstart 5/4
Vi fortsætte med madordningen som hidtil, bare om torsdagen.
Lørdag: Ringtræning kl 9.30, muligvis c-arbejde bagefter. Opstart d. 14/4
Det koster 20 kr. at deltage i ringtræningen, undtaget folk der har betalt træningsgebyr og pladskort
i kreds 6.
Det ligger os meget på sinde, at vi får en træner til IPO holdet. Dette vil komme til at koste en
smule ekstra i kontingent, ligesom alle andre steder.
Gitte, spørger Karen Munch om hun kan komme i en periode og træne IPO holdet inkl trænere.
Svend undersøge med Berit (Chade) om hun evt har lyst til at komme og hjælpe.
Vi ønsker også at lave nogle træningsweekender.
Henning vil undersøge muligheden for at få Jimmy, Tina og Mikkel over til en træningsweekend.
Jesper har snakket med Martin Knudsen. Har tid i efteråret. Jesper kommer tilbage med en dato.

4. Orient. AU
Aftenshow d. 20 april. Tilmeldingerne er så småt begynde at komme ind.
Skuet lørdag d. 3 November. Henning undersøger med dommer Marco Ossman, om han kan
dømme.
M.h.t. til skuet i november blev der snakket om at holde det hjemme i egen kreds. Det undersøges
nærmere.
Vi skal blive bedre til at uddelegere opgaverne ved skuerne.
Der bliver lavet en UHP i maj/juni.
M.h.t. til kåring, kan vi arrangere det afhængig af hvor mange hunde der er.

5. Orient. BHU
Ved næste bestyrelsesmøde skal Kira med.
Vi skal prøve, at markedsføre årets hund noget mere. Der kan fx skrives i medlemsbladet om
resultaterne.
Vi afventer avlsrådet ang. indberetning af årets hund.
Vi skal markedsføre det at gå til prøve noget bedre. Vi vil ændre kulturen ang. Prøvedeltagelse.

Efterlysning:
Vi søger hjælpere til at slå græsset hele sommeren.

Vi undersøger muligheden for at gå lydighed på Silvan’s parkeringsplads i vintersæsonen,. pga de
dårlige baner.
Henning undersøger det.

6. Græseå dal
Der er ingen endelig afklaring, men det ser ud til, at der ikke sker ændringer for området.
7. Kasseren
Klubben har været oprettet forkert i banken. Dette har Hanne fået styr på nu.
Ny aftale er oprettet.
8. evt.
Ny dato: Onsdag d. 2 maj hos Lars og Kira kl 19.
Send referatet til
foderhjornet@gmail.com og til jkp@post.tele.dk

