Referat af bestyrelsesmøde 6-12-2016 hos Birgitte Nørgaard.

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

1. Referat Godkendt.
2. Grundet træfældning som alle har kunnet bemærke er banerne godt medtaget af dette. Svend har
dialog med kommunen og dem der har stået for fældningen. Når der er endelig ryddet, tager har
Svend en aftale om at banerne gennemgåes med dem, om at få genoprettet skaderne.
Juletræsfesten er afholdt med et pænt antal deltagere, samt et nyt tiltag med hjælp i køkkenet så alle
havde noget ud af aftenen.
Der har været afholdt kredsmesterskab, med et pænt antal deltagere. Generelt må vi konstaterer at
der har i året været for få prøver i kredsen.
Indskrivning 7 Januar 2017.
Kredsen har fået ny webmaster, så har lavet en ny hjemmeside. Og det er et rigtigt flot resultat der er
kommet ud af denne.
Alle opfordres til at komme med input til denne, jo mere vi kan få på, desto mere spændende bliver
den at besøge.
3. Saldo er pr. d.d. 81.924.,44.
4. Der har været holdt AU møde hos Jesper, hvor der blev planlagt skuer mv. for 2017. Vi har søgt 2
aftensshow og vores November udstilling. Dommer på Novemberudstillingen bliver Torsten Kop.
Skuerne er pt. Ikke godkendt af hovedklubben.
Der har også været holdt trænermøde, hvor holdene blev gennemgået. Holdene i denne sæson har
været små.
5. Generalforsamlingen afholdes 31-1-2017 kl.19.00 i klubhuset. Dette slås op på hjemmesiden og
kredsblad.

6. Godt skue i nye omgivelser, som vi lige skulle lære at kende. Der var 65 tilmeldte hunde, hvilket var
tilfredsstillende. Der var et fornuftigt overskud. Vi blev lidt udfordret på at den bestilte tyske dommer
desværre blev syg, så der blev arbejdet på højtryk for at finde en anden, ikke nemt, men Rene
Jørgensen stillede op. Tak for det.
7. Juletræsfesten 2017, bliver afholdt 17 November. Det bliver afholdt lidt tidligere da lokalet er lejet ud
den week end vi normalt afholder dette.
8. Det er aftalt at der bliver indkaldt til møde efter indskrivningen.

