Fra: Knud Olsen <knud-grethe@live.dk>
Dato: 21. oktober 2020 kl. 14.48.02 CEST
Til: "askontor51@gmail.com" <askontor51@gmail.com>
Emne: Referat
Bestyrelsesmøde på Messenger den 20. oktober 2020. Alle bestyrelsesmedlemmer deltog.
1. Anders er ordstyrer.
2. Grethe skriver referat.
3. Opfølgning på referat. Der er nu styr på klubbens offentlige fb-side.
4. Der er forespørgsel fra Siw om at genstarte klubbens bod. Den er, ifølge Bodil, blevet nedlagt for
flere år siden. Det er muligt, at der eksisterer et restlager bestående af forskellige klistermærker,
Zippo-lightere og bøger. Restlageret ligger muligvis hos Jesper, Bodil undersøger det. Hvis Siw har
mod på at starte en ny klubbod op og kan gøre det uden de store investeringer, samt med salg af
eventuel overskudsmateriale fra udstillinger, skal hun være velkommen til at gøre forsøget. Evt.
restlager videregives til Siw. Bodil ønsker ført til referat, at hun er modstander af forslaget
5. Økonomi ved kassereren. Da Birgit ikke var informeret om mødet, har vi ikke modtaget
oplysninger fra hende denne gang. Dog er vi informeret om, at overskuddet fra Saltum-udstillingen
(ca. 2200,-) er brugt til køb af nyt telt, da det gamle blev ødelagt sidste år.
6. Post. Anders videresender al post til resten af bestyrelsen og er taget til efterretning. Det har mest
været oplysninger fra DKK vedrørende covid-19 situationen.
7. Avls-og sundhedsudvalget.Susanne Petersen har sagt ja tilsat medvirke i avls- 0g
sundhedsudvalget. Vi har to flere på tænkepause og de må snart tage en beslutning.
8. Udstillingsudvalget. Betina kontakter Betina Christoffersen angående de af klubbens ting, hun
har haft til opbevaring.
Gern-udstillingerne ser ud til at køre.
Betina sender en reminder til udstillingsgrupperne om udstillingerne i 2021 så sted og dato er på
plads inden blad 1 udgives.
I Lundby fik Lis og Børge i år hjælp af flere klubmedlemmer omkring det praktiske ved
udstillingen. Det var rigtig hyggeligt og alt blev afsluttet meget tidligere end førhen.
9. Aktivitetsudvalg. Intet nyt ang. aktivitetsudvalget. Vi søger igen.
10. Bernharden. Liw gør, med vores velsignelse, lidt ekstra ud af årets sidste blad.
Hjemmesiden. Vi har diskuteret klubbens to fb-sider, som er næsten enslydende. En offentlig side
og en side kun for medlemmer. Vi er enige om at nedlægge siden, som kun er for medlemmer.
11. Lederen til næste blad skrives af Betina.
12. Næste bestyrelsesmøde den 28. november kl.16:00

