Referat bestyrelsesmøde d. 11/06-2014
Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz(afbud), Per, Jan N. &
Jan(referant)
1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
IAB
2) Ny struktur – opfølgning/status
a. Pladsudvalgets arbejdsliste.
Listen gennemgået og herunder, at containeren nu er sat på
plads og gøres klar til brug.
Overdækning ved klubhuset skal igangsættes. En dato skal findes
hvor vi kan sætte den op. Der indhentes tilbud på materialerne.
Ny flisebelægning vil blive inkluderet i projektet.
b. Øvrige udvalg.
Der er fortsat nogle udvalg som ikke fungerer. Men prøve/admin.
fungerer og er igang. Nye medlemmer-udvalget er også kommet
godt fra start. Fremtiden for køkkenudvalget er ikke afklaret men
der arbejdes på en løsning.
3) Kredsens jubilæum
Der er lidt udklarhed over hvornår vores kreds egentlig er startet.
Nogle mener, at det var i 1965, mens andre mener, at det var i
1966. Udfra kredsbladet er vi nu 48 år gamle, så derfor arbejder vi
udfra dette og afholder jubilæum i 2016. Dato for en fest drøftes
og vi vil forsøge at gøre det i Juni 2016.

4) Sommerafslutning
Da aktivitetsudvalget ikke rigtig fungerer, så er der ikke planlagt
noget til den 21/6-14. Dertil er der flere arrangementer i den
kommende periode, så der er ikke mange ressourcer til denne
sommerafslutning. Derfor ser bestyrelsen ikke andre muligheder
end at aflyse sommerafslutningen. Der skal arbejdes på et andet
arrangement evt. i forbindelse med indskrivningen/start i august.
5) Orientering fra formanden.
Det er svært at få svar fra vores hovedklub på vores henvendelser.
Der er avlskåring på søndag med 5 hunde. Det er muligt at få
tjekket tænder på denne dag og få det noteret i hundens
resultathæfte. Det koster kr. 100,- at få det tjekket og noteret.
Hvalpeshowet har nu 20 hunde tilmeldt. Det afholdes på tirsdag.
Der kommer figuranter udefra til C-arbejde. Hans Olsen fra kreds
61. Dertil kommer Torben Nielsen fra Roskilde en gang imellem.
6) Bordet rundt.
Ungdomsmedlemmer, der skal på ungdomslejr, skal have et tilskud
fra kredsen. Dem, der skal deltage, får kr. 500,- i tilskud. Kassereren
skal havde oplysninger om kontonr, så hun kan overføre tilskuddet
til deltagerne.
Indskrivning til efterårssæsonen er den 7/8-2014 fra kl. 18:00.
Grillen startes, så man kan få en pølse. Træningsgebyret fastholdes
på nuværende niveau.

7) Kasserer.
Saldo pr. dags dato er kr. 65.966,85. Årsagen til saldoen er faldet er
dels forlig i sagen med Christer samt betaling for reparation af
traktor.
De annoncørerer, der ikke har betalt, skal slettes fra kredsbladet og
det har Gitte fået besked om.
8) Evt.
Der skal kikkes på vinduerne i klubhuset.
9) Næste møde
13/8-2014 kl. 19:00 i klubhuset.

