Referat af konstituerende bestyrelsesmøde
tirsdag d. 7. januar 2019,
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset.
Ingen afbud
Dagsorden:
(Ordstyrer; Kennet)
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Info v/Nanna & Jytte:
• Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Winnie.
• Der er indkaldt til ekstraordinært kredsrådsmøde omkring økonomi og
Klubmodul (22/2) Nanna og Jytte deltager.
• Winnie instruerer Pernille og Yvonne, Nanna instruerer Bruno, Eric & Thomas.
Kennet/Mia instruerer Henny i brugen af afbud via Klubmodul. Holdinstruktører
instruerer derefter på holdene.
• Regnskabet er underskrevet af alle og indsendt til kommunen.
3. Økonomi v/Jytte:
• Lands - og kreds skal betales – hvordan vides ikke med sikkerhed endnu (Måske
det kører over Klubmodul?) Klubben er stort set blevet kontantfri – jubi.
• D.d. er vi 56 medlemmer – meget flot!
• Lokaletilskud er søgt.
• Aktivitetstimer er uploadet og indsendt? Jytte følger op.
• Jytte arbejder på at få justeret træningsgebyret for 2019, for dem der er
indmeldt i løbet af år 2019.
4. Konstituering:
Næstformand; Kennet
Sekretær; Heidi
5. Udvalg:
Kantine v/ Heidi
Aktivitet v/ Mia
Konkurrence v/ Jytte
Rally v/ Det blev besluttet at Rallyudvalget udgår og fremover hører under
Instruktør, på lige fod med alle andre hold/konkurrencegrene.
Instruktør v/ Nanna
Tøj & hundeudstyr v/ Winnie
Drift v/ Niels og Kennet
Web v/ Nanna
Fanebærer – samme procedure som sidste år. Ingen fast fanebærer
Kredsrådsdeltagere – Nanna og Jytte
Landsmødedeltagere – Nanna og Jytte
(Kredsgeneralforsamling 17/2 2020 Winnie og Kennet deltager)
(Landsmøde 21/3 2020 Kennet deltager)

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde
tirsdag d. 7. januar 2019,
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset.
6. Beskrivelser til hjemmesiden:
Blev udarbejdet sidst på mødet.
7. Rengøring klubhus:
Vi mangler en eller to personer som har lyst til at holde vores klubhus rent og
pænt. Winnie forhører sig ved hendes datter.
8. Datoer for kommende arrangementer:
• Årets hjælperfest - dato mv (hjælpere 2019: Marlene, Henning, Jonna, Winnie,
Maria, Kristoffer, Kim, alle instruktører, bestyrelse, IGP figuranter og
græsklippere) Fredag d. 28/2 kl. 18. Jytte sender ud, tilmelding til Mia.
• 7. marts kl. 9-16, skal bestyrelsen & instruktørerne forkæles med deres årlige
kursus som denne gang omhandler Racekendskab.
9. Bordet rundt:
10.

Log-bog 2020:

11.

Næste møde, forplejning og evt. punkter:
Tirsdag d. 31/3 kl. 19 - 21.30.
Forplejning v/Nanna

Referent/Heidi

