Fra: Knud Olsen <knud-grethe@live.dk>
Dato: 30. november 2020 kl. 14.25.41 CET
Til: susanne christensen <askontor51@gmail.com>
Emne: Referat bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde på Messenger den 28. november 2020. Afbud fra Tove.
1. Valg af ordstyrer. Anders er ordstyrer.
2. Valg af referent. Grethe skriver referat.
3. Dagsorden godkendt.
4. Opfølgning på sidste referat. Vedr. de af klubbens ting som blev opbevaret hos Betina
Christoffersen er klubbens skilt reddet og vil blive afhentet af Siw og Steff.
Betina har lavet en reminder vedrørende udstillingerne i 2021 og sendt den til udstillingsgrupperne.
Klubbens ene fb-sidelukkes pr. 31.12.2020
5. Klubbens bod. Klubbens bod startes op igen af Siw i samarbejde med og ved hjælp af Lis. Både
Lis og Jesper har en del varer liggende. Jesper og Lis tilkendegiver begge at klubbens bod aldrig har
været nedlagt.
Under dette punkt valgte Bodil at forlade mødet, da hun følte sig irettesat af et andet
bestyrelsesmedlem.
Vi fortsætter mødet med de tilstedeværende.
6. Økonomi. En oversigt er tilsendt fra Birgit. Birgit har endnu ikke modtaget bilagene fra
Saltumudstillingen. Dette skal snarest bringes i orden. Anders tager kontakt til Birgit vedrørende
mangler fra udstillingerne i Mørkøv, Saltum og Lundby. De aftaler procedure for indkaldelse af
materialer til regnskab.
7. Udvalg. Vedrørende avls- og sundhedsudvalget har vi modtaget et tilbud fra Bente Hjørringgaard
og Ane Christiansen om at indgå i udvalget. Da vi kun er tre tilstede på bestyrelsesmødet, har vi
valgt at udsætte punktet til et senere møde.
Fra udstillingsudvalget skal sponsoraftalerne genforhandles. Anders og Betina sørger for at dette
kommer på plads.
8. Hjemmesiden. Vi har fået en henvendelse om racens ønskeprofil. Den skal naturligvis være
tilgengelig. Grethe sender ønskeprofilen og skemaet til beskrivelsen til Bente Hjørringgaard til
klubbens hjemmeside.
9. Leder til næste nummer af Bernharden skrives af Bodil.
10. Næste møde tirsdag den 29. december 16.00

