Referat fra bestyrelsesmøde
11. november 2012 i Slagelse
Til stede: Linda Arleth, Georg Carlsen, Lisbeth Holm Gundesen, Kim Bay Nielsen, Pernille
Strikert, Hans Røntved (suppleant)
Referent: Pernille Strikert

Dagsorden
1. Godkendelse af
referat fra sidste
bestyrelsesmøde

Referat
Godkendt

2. Økonomi

Lisbeth gennemgik opfølgning på budgettet. Alt ser ok ud.
Vi kan ikke få nok adgange via netbank til vores konti i Danske Bank. Det
blev besluttet at skifte bank fra Danske Bank til Nykredit Bank.

3. Meddelelser fra
udvalg

Udstillinger:
Bornholm 2014: DKK holder dobbeltudstilling, så SPK deltager ikke med
egen udstilling på Bornholm. Desuden kolliderer denne dobbeltudstilling med
tidspunktet, hvor vi plejer at holde dobbeltudstilling i Fuglebjerg. Denne kan
evt. lægges i overgangen mellem august og september 2014 i stedet.
Hyrdeudvalg:
Der har været afholdt 1 arrangement i form af et træningsarrangement med
deltagelse af ca. 13 hunde.
Spor:
Der afholdes tre prøver i efteråret, to i Jylland og én på Sjælland.

4. Status på
udstillinger

Juleudstillingen er på plads. Der er tilmeldt 210 hunde, herunder 15 eurasier
og 4 dansk spids.
Det skal pointeres over for deltagerne, at man ikke må medbringe egen mad
og egne drikkevarer i hallen.
De borde, udstillingsudvalget stiller op, er til brug for dem, der har bestilt
julebuffet. Der er d.d. tilmeldt 78 voksne og 3 børn til julefrokost, men fristen
er endnu ikke udløbet.
I øvrigt:
Coop-bon'erne kan indløses i standene på udstillingerne.
Vi stopper ringtræning til indendørs udstillinger på grund af pladsmangel og
til dels manglende interesse fra udstillerne.

5. Afvikling af
kurser

Handlerkursus:
Linda informerede om kurset, der gik godt. Dog var det upraktisk at afvikle
det i Jylland, og der var lidt for få deltagere. Desuden blev kørselsafgifterne til
arrangørerne høje.
Hallen fungerede fint, men der har været lidt problemer efterfølgende, da
haludlejeren forsøger at holde os ansvarlige for pletter på hallens gulvtæppe.
Linda forsikrede om, at der blev støvsuget og gjort rent, og at hallen ikke var i
værre stand, da vi forlod den, end da vi kom. Derimod var der i forvejen
mange pletter på gulvet. Hans har billeder fra hallen, der viser dette.
Nyt kursus/arrangement:
Gerard O'Shea har tilbudt at holde et aftenarrangement i Kbh-området en
aften, hvor han i forvejen er i Malmø. Kurset i "Dog Management" er
målrettet alle hundeejere og er uden hund. Det varer 4 timer.
Linda arbejder videre med dette.

6.
Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes på Hejse Kro den 7. april 2013.
Bestyrelsesmøde kl. 10.30.
Frokost kl. 12.00 for alle deltagende medlemmer.
Generalforsamlingen begynder 13.30.
Regnskabet skal sendes til revisor senest 31. januar. Forslag og kandidater
skal være bestyrelsen i hænde inden 24/2.
Valg: Der skal vælges racerepræsentanter, medlemmer af sporudvalg og
medlemmer af hyrdeudvalg.
Kim inviterer Wilfred Olsen til at være dirigent.

7. Konstituering af
bestyrelsen

Bestyrelsen omkonstitueres til nytår. Processen med at overdrage
kassererposten til Lisbeth har været undervejs i et stykke tid, og pr. 1/1 2013
omkonstitueres bestyrelsen til følgende:
Kim: formand
Linda: næstformand
Lisbeth: Kasserer
Pernille: Sekretær
Georg: Bestyrelsesmedlem

8. Næste møde

Følgende møder planlægges afholdt i 2013:
3. marts 2013, kl. 11.00 hos Lisbeth
7. april 2013, før og efter generalforsamlingen
25. maj 2013 hos Georg
Desuden må påregnes et møde, når DKK melder tilbage omkring
behandlingen af avlsrestriktionerne for klubbens racer.

9. Eventuelt

Intet

