Bestyrelsesmøde d. 8.12.2019
Deltagere: Bent Brohus Christiansen, Bodil Olsen, Tove Nielsen, Grethe Rasmussen og Jesper Thode
Dagsorden godkendt, Grethe skriver referat.
Opfølgning på ref.
Det har ikke været muligt at følge op på diplomer og nåle før mødet, da informationer om firmaet først
fremkom onsdag før mødet. Det er tanken at medlemmer tildeles en nål ved 10, 20 30-års medlemskab.
Denne vil blive tildelt på årets generalforsamling. De pågældende medlemmer kontaktes for fremmøde.
Gensidig orientering og drøftelse:
Udstillingsmanualen afprøves, som den er nu. Den evalueres/opdateres løbende. Vær opmærksom på
tidsfrister for aftaler med dommere og ringpersonale.
Generalforsamling 2020. De praktiske ting er på plads.
Opdrætterpraksis: på grund af indtrufne omstændigheder, opfordrer bestyrelsen til at opdrættere benytter
DKK`s købsaftale.
Formandsmøde - DKK: Jesper er tilmeldt.
Vedr. tildeling af Klubcert. P.b.a. div. misforståelser om regler/retningslinier, er det besluttet, at der
udarbejdes 2 forskellige forslag til afstemning på GF 20 om tildeling af klubchampionat og klubcerter (Bent).
Faunakram bliver ny klubsponsor fra årsskiftet. Et af deres krav er, at de efter hver udstilling får gode
billeder af vinderklasserne. I den forbindelse er det vigtigt, at udstillingsgrupperne sørger for fotograf. Både
af hensyn til blad, FB og ikke mindst sponsorer. Dette bliver så første opdatering på udstillingsmanualen.
Jesper orienterer i bladet/klubbens medier om ordning med gratis udstillinger for hvalpekøbere.
Økonomi:
Der er p.t. 102 medlemmer, hvoraf de 72 er betalende. Klubbens bankbeholdning er 139.089,77 kr.
Tilmelding til udstillinger:
Jesper laver et oplæg på klubbens medier om at finde overtager af tilmeldinger.
Avls og Sundhedsudvalget:
Interesse for at have et avls-og sundhedsudvalg i klubben drøftes på generalforsamlingen.
Udstillingsudvalget:
Der oprettes et nyt udstillingsudvalg, som vil bestå af den person som står for tilmeldinger plus een person
fra hver udstillingsgruppe. Bent tager kontakt til de respektive og opretter forum på FB.
Redaktion:
Redaktøren efterlyser udstillingsdatoer og navne på dommere for 2020.
Jesper laver et oplæg på klubbens medier om at finde overtager af redaktionen.
Leder i blad 1 skrives af Bent.
Fremtidige aktiviteter:
På Sjælland forsøges at gentage succeserne fra i år.
Har du forslag om træf eller lignende, især i Danmark vest, så kom endelig ud af busken og meld dig på
banen.
Næste bestyrelsesmøde bliver den 12.1.2020.Evt.:
Tove skriver en lille historie til næste blad.

