Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Svend Rungstrøm d. 15-4-2015.

Deltagere. Svend Rungstrøm, Jesper Rungstrøm, Fritz Bennedbæk, Birgitte Nørgaard, Anne-Grethe P.
Lauridsen, Jan Nielsen, og Claus Nielsen.

Pkt. 1.


Referat fra generalforsamlingen er godkendt.

Pkt. 2.


Klubhusets tilstand er knap så god, Gitte og Helge er påbegyndt at skifte facaden, som
desværre giver nogle udfordringer. Gitte og Helge har en samarbejdspartner der kommer
og giver en hånd med, de kommende dage hvor der arbejdes på renoveringen af facaden.
Klubhuset er lånt ud d. 1 og 16 Maj.
Kredsen var repræsenteret på repræsentantskabsmødet ved Jesper og Fritz som valgte,
Svend som æresmedlem og Claus som frivillig tilhøre.
Sæsonen er startet godt, med mange hvalpe, så det lover godt for de kommende sæsoner.
Kredsen har nok engang udlejet vores telte med en rigtig god indtægt, som skal være med
til at dække udgiften til indkøb af nyt telt der desværre måtte bukke under for kraftig
blæst, men pengene til dette er tjent så kredskassen lider ikke under dette.
Vi er pt. 97 medlemmer i kredsen, som må anses være meget flot, da det også er et stabilt
antal medlemmer.

Pkt. 3.



Nye bestyrelsesmedlemmer er blevet orienteret om deres opgaver.
Bestyrelsen ønsker et tættere samarbejde med udvalgene, hvorfor vi skal have en endnu
bedre kommunikation med dem.
Alt administrativt arbejde i forhold til kredsen er bestyrelsens ansvar.
Kredsen saldo i banken d.d. er Dkr. 97.354,76. Kredsen har sponseret ungdomslejren,IPO 3
DM, samt HAS med Dkr. 250.- til hver.
DCH opkræves for græsslåning samme beløb som 2014.

Pkt. 4.


Prøver, arrangementer og kurser
Yvonne er i fuldgang med at arrangere en aftenprøve. Og det ligger nu fast at det bliver
den 12-5-2015 kl. 16.00 og Lene Carlsson vil være dommer på dagen.



Pladsudvalget.
Arbejder på den længe ønskede overdækning foran klubhuset. Det forventes at der skal
indkøbes materialer for ca. 15.000.- Bestyrelsen kan ikke d.d. give grønt lys til dette da
facaden på klubhuset ikke har det alt for godt, og umiddelbart stiller os over for nogle
udfordringer. Vi ved mere om dette de kommende uger. Men såfremt der ikke kommer
nogle ubehagelige overraskelser under renoveringen, er det besluttet, at vi kan gå i gang
med overdækningen så snart facaden er færdig.
Da agilitybanen ikke har det for godt, og at den stort set kun bruges til hvalpetræning, vil vi
forsøge at nedlægge denne, og få det indhegnet i stedet for. DCH skal spørges i denne sag,
og Svend tager kontakten. De forhindringer der er i orden, vil blive placeret anderledes.
De længe ønskede bokse vil Fritz bygge i nærmeste fremtid.
Grus på veje, stier osv. Vi har fået et super tilbud på 30 Tons. De bestilles, og Svend har en
god kontakt der kan komme og fordele dette med en rendegraver.
Vedr. ønsket om en ny plæneklipper. Dette må vente, da økonomien ikke slår til pt.

Pladsudvalget er blevet tildelt et rammebeløb på kr. 5000.- pr. år som de råder over i
samarbejde med bestyrelsen.


Sociale aktiviteter.
Der er afholdt fastelavn med kæmpe succes, hvor der var rigtigt mange der deltog, og lige
så mange der kom og skulle have sulten stillet med en grilpølse.
Der bliver sørget for mad og drikke, og det fungere godt.



Informationsudvalget.
Det fungere, men vi mangler noget input fra medlemmerne og udvalgene. Svend har nogle
ønsker til hjemmesiden, og tager en snak med Rene om dette.



Træner og figurantudvalget
Det fungere godt, Fritz har været i kontakt med Berit og Frank, som meget gerne vil komme
og give os noget inspiration til vores træning, som også vil udvikle os som trænere. Der
mere info fra Fritz når vi har de endelige datoer på plads. Svend har talt med 3 nye
medlemmer som gerne vil lære at figurere. Vi sætter dem i gang lige så stille og roligt nu.
C-arbejdet er kommet rigtigt godt fra start i denne sæson. Vi har stadig brug for trænere og
figuranter.



Udstilling og Kenneler
Grundet sygdom har dette udvalg været noget hæmmet indtil videre.
Vi har dommer på plads til aftenshowet, det bliver ” Pelle ” og der er taget kontakt til tysk
dommer til skuet i November. Vi mangler tilbagemelding fra dommeren.
Vi skal bruge hjælpere til aftenshowet, Jesper tager fat i alle han kan nå.

Pkt. 5.


Jesper har et oplæg klar til Jubilæet, og det er det vi arbejder videre med. Jubilæet vil blive
afholdt mellem kl. 12.00 oh 16.00. Der forventes ca. 150 gæster på dagen, så der skal
bruges nogle hjælpere her også.

Pkt. 6.


Se pkt. 4, udstillinger og kenneler.

Mødet afholdt i god stemning og orden.

Nyt møde afholdes d. 5-8-2015. Mødet afholdes hos Claus, vi starter kl. 19.00
Med Venlig hilsen

Claus

