Mødereferat bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 8.10.2012 – kl. 19.00
Til stede:

Hans Mikkelsen, Mette Adamsen, Stig Møller Carlsen, Tonny Greiner og Hans-Henrik
Tungelund.
Mødested:
Hos Mette
Referent:
Hans-Henrik Tungelund
Punkt:
Emne:
1.
Klubfest.
Den gamle kro er lukket. Vi prøver Gæstgivergården igen. H-H tager kontakt. DJ: Stig, ønskes
musik efter 1980, medbring mobil! Mette har sangen klar. H-H laver indbydelsen og sender den
til Mette og hjemmesiden. Prisen sætter vi til 150 kr.
Lotteri: Mette lodder. Præmier: Hans og Stig.
Pokaler: D, B, C, Ag. Stor: 3 stk. Ag. lille: 2 stk. A, E, Ag. Mellem: 1 stk. H-H bestiller.
Konkurrenceudvalget ser på regler for at stille op ”mod klubben” ved u. 3 deltagere i en klasse.
Vandrepokalerne: Stig kalder Ag. pokaler hjem, Mette lydighed.
Opfordring til forslag på hjemmesiden: Stig.
2.
Forsikring.
Vi går videre mht. fugtskaden: Hans og Tonny.
3.
”Ny Hund” kursus.
Vi forsøger os med et kursus i klubben til folk der påtænker at anskaffe sig hund? Vi har
materialet til det. Matchmaking med folk i klubben ang. valg af hund. God PR. for klubben.
2 hold: Inden jul og inden påske. 50 kr. pr. pers inkl. kaffe. Tonny og Mette går videre med
annoncering. Mette bestiller hallen til torsdag d. 22.11.2012.
4.
A-E holdet.
Står uden træner næste år. Hvad kan klubben tilbyde? Hvad ønsker holdet? Er der nye
muligheder? Holdet melder tilbage efter en snak i morgen tirsdag.
5.
Klubhus.
Vi afventer stadig svar fra Jordbrugskommisionen, men der skulle ikke være problemer i det.
Ingen respons på opfordring til at melde sig til udvalget.
6.
Evt.
Engagement i klubben. Vi vil have 100 til at møde op til generalforsamlingen! Vi skal gøre
opmærksom på hvem og hvad der bliver gjort i klubben.
Når trænerne har fået deres nye tøj, skal alle fotograferes til tavlen.
Trænertøjet er bestilt og kommer sidst i uge 41. Derefter skal der broderes navn og klubnavn
på. Det er kaløvig UDEN bindestreg. Det er sådan det er!
9 trænerne skal af sted på Viborgkurset. Der kan søges tilskud v. kommunen.
Klubben har fået afslag på C-B konkurrence d. 7.04.2013. Vi prøver alternativt B konkurrence d.
14.04.2013.
Konkurrencegebyr til rally, agility og lydighedskonkurrencer stiger næste år med 25 kr.
7.
Næste møde:
Søndag 4.11 lige efter klubmesterskabet.
Mandag 12.11 kl. 19.00 hos Mette.

