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Start på videresendt besked: 

Fra: Knud Olsen <knud-grethe@live.dk> 

Dato: 25. august 2020 kl. 15.17.52 CEST 

Til: "askontor51@gmail.com" <askontor51@gmail.com> 

Emne: Ref. bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde den 24. august, udsat fra den. 20. august p.g.af ændring i arbejdstid. Tilstede var 

alle. 

 

1.Vi har vedtaget at lave en fast dagsorden til fremtidige bestyrelsesmøder, for at være sikker på at 

alt kommer med. Anders laver et forslag. 

 

2. Aktivgrupper. For at være sikker på at vedtagelser i bestyrelsen kommer ud til de grupper, der har 

brug for det, har vi vedtaget at der fremtidig sendes en skriftlig besked til de berørte grupper. Vi kan 

jo ikke være sikre på, at alle læser bestyrelsesreferater. Betina påtager sig at skrive til 

udstillingsgrupperne, som har deres egen gruppeside. 

 

3. Dommeraspirant.  Thomas Rohlin har ansøgt om at gå aspirant på vore udstilling i Lundby den 

10 oktober 2020. Da DKK tidligere på året har suspenderet ordningen med dommeraspiranter indtil 

videre, checker Betina med DKK om det stadig er gældende og tager derefter kontakt til Lis. 

 

4. Der er stadig problemer med klubbens offentlige fb-side. For at få styr på det, beder vi Jesper om 

at medbringe sine koder til Saltum, så vi sammen kan få løst problemet. 

 

5. Der arbejdes stadig med at få etableret et avls- og sundhedsudvalg. Man har åbenbart en ide om 

at det er et meget stort arbejde, hvilket det ikke behøver at være, alt efter hvad man lægger i det. 

Ved at samarbejde med andre klubber kan man få god hjælp til at komme igang. 

 

6. Personsag diskuteret og henlagt. 

 

7. Vi diskuterede muligheden for at lave et ekstra arrangement/udstilling i november, nu hvor DKK 

har aflyst resten af årets udstillinger. Anders og Betina prøver om der er mulighed for at nå at gøre 

noget i november.  

 

8. Næste bestyrelsesmøde i begyndelsen af oktober. Endelig dato fastsættes senere. 

 

 

PS. Tak for et godt møde. 

Grethe  
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