Bestyrelsesmøde i Herning d. 23 november 2013, kl. 10.30
Deltagere: Knud Olsen, Judy Skov Nørbjerg, Lis Jensen og Jesper Thode. Afbud fra Flemming Paatsch
Nielsen.
Ref. Jesper
Dagsordenen – referat med kursiv
1. Nyt fra kasseren/regnskabsføreren:
Bankbeholdning: 141.777,99 kr. Medlemstal: 69. Der skal nu sendes fakturaer ud for annoncer i
Bernharden og på hjemmesiden.
Anmodning fra redaktøren om indkøb af extern harddisk til at forsætte med at tage back up af
kommende bladudgivelser. Bevilget.
2. Godkendelse af ref. fra sidste møde. Udsættes til næste møde.
3. Lukket punkt.
4. Lukket punkt.
5. Lukket punkt
6. Udvidelse af Avls og Sundhedsudvalget.
Da der fra udvalgets side er ytret ønske om, at udvide antal medlemmer fra 2 til 3, er det besluttet
at udvalget fremkommer med forslag om personemner til bestyrelsen.
For at fremme lysten til at sætte sine hvalpe på Hvalpelisten fremfor kun på egen hjemmeside og
anden annoncering, blev det foreslået, at hvalpe, som overholder klubbens etiske anbefalinger
skulle sættes på listen gratis. En primær begrundelse er, at få så mange interesserede hvalpekøbere
ind på hjemmesiden som muligt , da vi her bl.a. informerer om hvorfor købe med og ikke uden
stambog.
7. Fremtidige aktiviteter.
GF 2014 blev drøftet og placeringen denne gang bliver i Vejleområdet, da dette vurderes til at være
det mest centrale for alle medlemmerne. Helle forespørges om gode stedforslag til dette formål.
Forslag om at etablere en Julekalender med skrabelodder og dertil knyttet præmier.
8. Næste møde.
Lørdag d. 11.1.2014 – hos Knud
9. Evt.
Hjemmeside opdateres. Judy laver liste over de ting der er behov for at opdatere.
Lis foreslår afskaffelse af pokaler generelt, da de meget ofte medfører et stort arbejde at
administrere. Kunne f.eks. erstattes af rosetter og bibeholde pokaler til visse klasser/placeringer.
Det er p.t. helt op til den enkelte udstillingsgruppe at vælge hvilke præmieringsform de synes bedst
om.

