Referat fra Fællesudvalgsmøde 03-02-2018
Til stede:
Bestyrelsen: Allan, Lisbeth, Thomas og Anne-Mette
Mentalbeskrivelsesudvalg: Kiki og Søren
Sporudvalg: Michael Krog
Udstillingsudvalg: Gitte og Allan
Referent: Thomas Giesmann
Dagsorden

Referat
Allan bød velkommen

1. Velkomst og
præsentation af
deltagerene med en kort
status pr. udvalg
omkring
udvalgssammensætning
og planlagte aktiviteter

Formand:
Allan Pedersen
Gejlager 8, Skodborg
6630 Rødding
Tlf.: 20 30 70 46

-

Mentalbeskrivelsesudvalg
Der har i dag været møde i MB udvalget.
Der var i 2017 2 fuldt besatte MB
I 2018 afholdes 2-4 MB 1 på Fyn og 1 på Sjælland, og måske i
Jylland.
Økonomien ser god ud.
Der er p.t. 3 medlemmer i udvalget, og man ønsker at der kommer
et medlem fortrinsvis fra Jylland.
Der arbejdes på at skabe fokus på MB så det kan blive mere
udbredt i klubben.
Bestyrelsen besluttede på mødet at klubben støtter økonomisk for
at racerepræsentanter der har ønske om at se en MB kan få
kørepenge og forplejning.

-

Sporudvalg
Der har i 2017 været afholdt 2 sporprøver, og et par træningsdage.
Der er planer om 3 sporprøver i 2018 samt flere træningsdage.
Der er lavet nye sporregler fra DKK’s side som SPK støtter op
om.
Benny er indgået i sporudvalget.

-

Udstillingsudvalg
Der er mange nye i udvalget som er ved at finde deres pladser og
fordele opgaverne.
Tina har valgt at træde ud af udvalget, og der skal derfor findes en
ny. Ifm. jubilæumsudstillingen laves der en super BIS med
vinderne fra BIS 1-4 fra begge udstillingsdage.
BIR og BIM om mandagen får titlen Jubilæumsvinder.
Coop gavebonner er udgået, udvalget vurderer internt om der skal
findes en erstatning.

-

Jubilæumsudvalg

Næstformand:
Anne-Mette Christiansen
Skrædderbakkevejen 6
3700 Rønne
Tlf.: 24 23 78 22

Kasserer:
Lisbeth Holm Gundesen
Sorøvej 180
4350 Ugerløse
Tlf.: 25 11 86 91

Sekretær:
Thomas Giesmann
Brændekilde Bygade 46
5250 Odense SV
Tlf.: 31 33 43 93

Bestyrelsesmedlem:
Maria Blyme Szymanski
Holmbladsgade 102, 1.
2300 København S
Tlf.: 40 41 13 38

Der afholdes d. 4. feb. møde i udvalget i Vejen Idrætscenter for at
se faciliteterne og planlægge aktiviteter.
Derudover er der god gang i udvalget.
-

Medieudvalg
Der har været afholdt logo konkurrence til jubilæet, derudover har
udvalget ikke haft tid til meget andet end jubilæet.
Der arbejdes på et evt. jubilæumsudgave af bladet.

-

Bestyrelsen
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at klargøre til GF2018.
Bestyrelsen forklarede lidt om hvad de ellers arbejder med.
Der er gået en del arbejde med regnskabssystem, ny serverløsning
samt nyt medlemssystem.

2. Gennemgang af
forretningsorden

-

Forretningsordnen blev gennemgået.
Såfremt udvalgene har ønsker til ændringer for deres udvalg
bedes disse fremsendt til bestyrelsen inden GF2018

3. Intern
kommunikation på bl.a.
sociale medier

-

Det henstilles at man snakker internt i klubben på mail såfremt
man har noget men vil spørge om.
Man bør ikke stille kritiske spørgsmål på offentlige medier.

-

Det nye system blev demonstreret, og vejledninger ligger på
drevet.
Der vil snarest blive lukke for adgang til Dropbox

4. Ny klubserver til
afløsning af Dropbox
og gennemgang af
denne.

-

5. Elektroniske
kataloger i fremtiden

-

Ifm. at DKK er gået over til elektroniske kataloger, snakkedes der
om muligheden for at SPK også bruger elektroniske kataloger.

6. Aktiviteter /
Aktivitetsudvalg under
SPK – Idéoplæg fra
Kiki Giesmann

-

Der blev snakket om muligheden for et aktivitetsudvalg som
kunne være et bredt udvalg som kunne arrangere foredrag, gåture
og andre generelle aktiviteter som kunne komme klubbens
medlemmer til gode.
Fordele og ulemper blev diskuteret.
Det kunne bringes op på GF2018 som evt. forslag.

7. Hvervning af nye
medlemmer til klubbens
udvalg

-

Hvad kan vi gøre for at finde frivillige til diverse udvalg.
Vi kunne prøve at få hjælpere i ny og næ så folk kan prøve at se
hvad det indebærer at være i udvalg.
Evt. uddele ”vi har brug for din hjælp” flyers som kunne uddeles
på en udstilling.
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8. 50 års jubilæum

-

Der blev snakket om at dommere skal med til gallamiddag.
Der er forslag om en del gode aktiviteter, til jubilæet.
Der sendes snarest en mail til alle medlemmer med yderligere
informationer om jubilæet.

9. Eventuelt.

-

Vi har fået henvendelse fra Agria som gerne vil være
hovedsponsor for SPK. Dette vil medføre rabatter til SPK’s
medlemmer.
Allan P. forhandler videre med Agria for at afklare yderligere.

-

Søren spørger ind til udvalgenes budget, om det kan videreføres
til næste år.
Emnet blev debatteret, og det blev nævnt at udvalgene jo altid har
mulighed for at ansøge om yderligere ved behov.

-

Tak for et produktivt møde.

10. Afslutning

Formand:
Allan Pedersen
Gejlager 8, Skodborg
6630 Rødding
Tlf.: 20 30 70 46

Næstformand:
Anne-Mette Christiansen
Skrædderbakkevejen 6
3700 Rønne
Tlf.: 24 23 78 22

Kasserer:
Lisbeth Holm Gundesen
Sorøvej 180
4350 Ugerløse
Tlf.: 25 11 86 91

Sekretær:
Thomas Giesmann
Brændekilde Bygade 46
5250 Odense SV
Tlf.: 31 33 43 93

Bestyrelsesmedlem:
Maria Blyme Szymanski
Holmbladsgade 102, 1.
2300 København S
Tlf.: 40 41 13 38

