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Referat fra bestyrelsesmøde den 08. maj 2022, Fjeldsted Skov Kro 

Til stede: Flemming Nedza, Anne-Mette Christiansen, Lene Wohlfahrt, Lisbeth Holm Gundesen, Salwa 
Abbas Andersen.  
Afbud: Jette Israelsen og Susanne Bang. 

Referent: Salwa Abbas Andersen & Lisbeth Holm Gundesen 

Dagsorden Referat 

1. Økonomi 
 

Økonomien ser lovende ud, og beholdningsregnskabet 

fremlægges. Ikke alle regnskaber er lagt ind endnu, grundet 

tidspunkt på året.  

 
2. Gennemgang af forretningsorden  

 
Gennemgang af de forskellige forretningsordner, hvert afsnit 

læses op, og rettelser bliver tilføjet.  

De rettede forretningsordener ligges efterfølgende op på 

hjemmesiden så de er tilgængelige med de nye rettelser.  

 
3. Samarbejde/forventningsafstemning 

bestyrelsen 
 
En snak frem og tilbage omkring forventningen til arbejdet i 

bestyrelsen og samarbejdet omkring dette 

 

4. Mittelspitz Medlems anmodning blev gennemgået, og Lene vil 
undersøge sagen nærmere. 
 

5. Nyt fra udvalg Generelt: Hvordan får vi nye udvalgsmedlemmer / 

bestyrelsesmedlemmer ind i klubben på en god måde så man 

som nyt medlem føler sig velkommen og bliver tryg i sine 

funktioner. 

En snak frem og tilbage, hvordan vender vi det til noget 

positivt at deltage i foreningsarbejde. 
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Undersøgelse blandt klubbens medlemmer om hvad der skal 

til / hvorfor melder man sig ikke? 

Udvalgsformænd /damer, racerepræsentanter, spørge dem? 

 

Udstilling: 

Der mangler en opstillingsansvarlig, det ser ikke ud til at der 

er nogen der melder sig, hvad gør vi herfra. 

 

Hjælpere: Ens regler og forplejning for alle hjælpere, 

kørselsgodtgørelse, morgenmad og frokost – hvad med 

fotograf / speaker. 

 

Medie: 

Status på hjemmesiden er at første design udkast på layout 

er kommet og der er givet tilbagemelding på det. 

Medieudvalget afventer denne.  

 

Mental: 

Beskrivelse afholdt på Sjælland 7/5 og en på Fyn den 29/4 og 

en planlagt i Jylland 11. juni. 

 

Rally: 

Der er planlagt prøve den 28. og 29. maj 

Hyrde: 

Formanden er gået af og udvalget derfor i øjeblikket 

hvilende. 
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Spor: 

Intet nyt 

 
6. Nyt fra formanden Inspirationsdage den 22. og 23. oktober, er der programsat 

noget som kan have interesse for vores udvalg, ser vi om det 

er muligt at en repræsentant fra de forskellige aktuelle 

udvalg får en plads på det enkelt programsatte arrangement. 

 
7. Sager til behandling Mail fra tidligere formand, Flemming har svaret 

 
8. Retningslinjer for evt. afholdelse af 

CAC-udstillinger for enkeltracer 
LHG udarbejder et ansøgningsskema, som sendes rundt til 

bestyrelsen og udstillingsformanden. 

 
9. evt Tjek liste ved ind og udtræden af bestyrelse / funktioner – 

brainstorm på næste fysiske møde 

Overdragelsesdokumenter til de enkelte funktioner. 

Tysklands udstillinger, hvad betyder det for SPK 

 
10. Næste møde række 26. juni online kl. 19 

25. juli online kl. 19 

10. september kl. 10 hos Lene Wohlfahrt 

30. oktober kl. 10 hos Lisbeth Holm Gundesen 

5. december online kl. 19 

 
  


