Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde
7. april 2013 i Fredericia
Til stede: Linda Arleth, Georg Carlsen, Lisbeth Holm Gundesen, Kim Bay Nielsen, Pernille
Strikert, Lasse Hansen (1. suppleant), Allan Pedersen (2. suppleant)
Referent: Pernille Strikert
Dagsorden
1. Konstituering af
bestyrelsen

Referat
Bestyrelsen konstituerer sig uændret i forhold til før generalforsamlingen:
Formand – Kim Bay Nielsen
Næstformand – Linda Arleth
Kasserer – Lisbeth Holm Gundesen
Sekretær – Pernille Strikert
Bestyrelsesmedlem – Georg Carlsen

2. Kontaktpersoner Kontaktpersoner til udvalg:
til udvalg
Udstillingsudvalg – Linda
Sporudvalg – Pernille
Hyrdeudvalg - Kim
3. Racerepræsentanter

Nogle af racerepræsentanterne er valgt.
For racer uden medlemmer i SPK er formanden racerepræsentant.
I år har vi et antal racer, der ikke er indkommet kandidater for.
Racerepræsentanterne for basenji, akita og amerikansk akita har sagt fra på
forhånd.
Pernille kontakter de øvrige, vi ikke har hørt fra, og hører om de har lyst til at
fortsætte.

4. Mødeplanlægning for det
kommende år

Møde med racerepræsentanterne: Kim og Lisbeth deltager.
Dato for mødet: 9. juni 2013.
Georg booker Villa Gulla i Nyborg.
Kim og Lisbeth udarbejder dagsorden og brev.
Møde med udstillingsudvalget:
Inden juleudstillingen, en gang i efteråret. Dato fastsættes på næste
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøder:
Mødet hos Georg planlagt til den 25. maj flyttes til den 26. maj 2013 kl.
11.00.
Lørdag d. 29/6 2013 kl. 11.00 hos Linda.

5. Eventuelt

Blad
Susanne Stig Hansen laver bladet og Connie Kisselhegn er backup/sparring.
Kim har kontakt til en studerende på medievidenskab på RUC, en datter af et
medlem, som gerne vil deltage, eventuelt også omfattende hjemmesiden.
Kim taler med Susanne og Connie om dette.
Susanne vil gerne kunne lave bladet i farver. Det er måske for dyrt, men vi
kan bede om et tilbud.
Det drøftes om vi skal have et medieudvalg, som skal arbejde med både
hjemmeside og blad. Lasse vil gerne deltage i dette arbejde. Han begynder
med at se på hjemmesiden.
Revision af racefolder
Vi har fået nye racer i klubben, så folderen skal opdateres, gerne i et nyt
format med færre racer pr. side. Nogle af racerne skal have nye tekster.
Et eventuelt medieudvalg kunne også udarbejde folderen. Lasse vil gerne
deltage.

