Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Jensen (PJ)
Referent: Richard Leth (RL)

Tilstedeværende:
Claus Guldborg Nyvold (CG)
Frands Agersnap (FA)

Dato: 15.01.2018 hos Dansk Revision.
Fraværende: Eva Bang Rasmussen (ER)

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Gennemgang af
sidste referat og
godkendelse af det.

Ang. Gaver til medlemmer.
Følges op på om Loni har fået adresseliste

CG

Deadline:

Under pkt. 2 hvalpehold er det berammet
at der ikke startes hvalpehold op til
foråret.
Rest af referat godkendt.
Generalforsamling

Da vi mister vores tilskud fra
Hovedforeningen, og samtidig forhøjes
vores indbetaling med kr. 25,00 pr. d.d.
og yderligere kr. 25,00 pr. 1/1-2019, til
hovedforeningen, forhøjes kontingenter
med kr. 50,00 pr år, med ikrafttrædning
pr. 2019.

Nye medlemmer

Bestyrelsen har desværre ingen
potentielle medlemmer til nye
bestyrelsesmedlemmer.

Regnskab

Foreløbig regnskab viser et underskud på
ca. 26 tkr.
Budget for 2018, viser et underskud på
ca. 10 tkr.
Bestyrelsen er indforstået med
stituationen med manglende instruktører
og dermed muligheden fir at tilbyde flere
kursushold.

Træningsleder Engen

Loni har desværre ønsket at stoppe, og
derfor mangler vi en Træningsleder i
Engen.
Bestyrelsen mener at Anne Marie Husted
vil være et godt bud. Vi er sikker på at
Loni vil støtte godt op omkring dette.

Træningsleder
Skoven

Her reagerer stadig Allan

Webmaster

Vi forsøger at finde et medlem som kunne
brænde for dette, tovholder er:

Kommenterede [R1]:

FA

Nu

CG

Feb.-18
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Skribent til bladet
Politihunden

Eva er tovholder og uddelegerer
opgaverne til medlemmer der accepterer
opgaven.

Konkurrenceudvalg

Tovholder er Frands og vi er sikker på
med på at der er støtte at hente hos Allan
og Peter Lauersen.

Holdtræning forår

Egentlig er det besluttet at der ikke skal
være et hvalpehold til foråret.
Bestyrelsen mener vi bør, af hensyn til
tilgangen fremover, bør satse på at få nye
potentielle medlemmer.
Derfor bør vi satse på nye medlemmer fra
et evnt. hvalpestadiet.
Vi skal finde instruktører til et hvalpehold.

ER

Evnt. ANH

Lokal konkurrencer

Jan Skov har sendt os en ”Drejebog”
vedr. afholdelse af konkurrencer.
Vi vil holde den op mod de notater PJ og
RL allerede har lagret. For dermed at
skabe en skabelon for afholdelse af en
konkurrence m.v. Natøvelse

Vedhæftet
mail

Konkurrencer for
2018

18/3 Unghunde Oprykning i Randers.
20-22/4 Hampen……Aflyst
28/4 Oprykning Krim. I Herning
29/4 Patrulje oprykning, Thisted
17/6 Kåringshonkurrence i Viborg
25/8 Udtagelse DM Krim. Herning
26/8 Udtagelse DM Vindere Århus
2/9 Udtagelse Patrulje i Silkeborg
9/9 Jydsk Mesterskab
28 – 30/9 DM i Lalandia, Vejen
7/10 Unghunde Bystævne Grenå
21/10 Elitehundesstævne i Randers¨
4/11 Unghunde oprykning i Århus
16/11 Natøvelse i Viborg

Husk
Tilmelding
senest 1
mdr. før
sidste frist,

Evnt.:

Nøgler til medlemmer

RL
Sørger for
20 nye
nøgler.

Nøgleliste laves for nye nøgleholdere, pris
kr. 50,00 pr nøgle fra d.d.
Gaver til Instruktører

Der købes gaver til:
Loni
Allan
Toke
Britt
Aksel (1/2)
Ca, kr. 400,00

CG

Æresmedlem

Generalforsamlingen opfordres til at
accepterer bestyrelsens opfordring til at
Tildelele Britt Æresmedlemsskabel.
Hvis Generalforsamlingen accepterer
dette.

Bestyrelse
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