Bestyrelsesmøde d. 05. jan. 2015
Referat fra bestyrelsesmøde den 5. januar, kl. 18:45 – Hos Henrik Jeberg.
Tilstede Bestyrelsen: John Christiansen (JC), Britta Mathiasen (BM), Henrik Jeberg (HJ), ARK Erwin Brocks
(EB). BRK Kim Rasmussen (KR).
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmødereferat af 13. december er tidligere godkendt, blev underskrevet.
2. Orientering fra formanden
HJ gennemgik dagsorden for generalforsamling. BM sørger for medlemsliste og stemmesedler.
BM sørger for annoncering af Generalforsamling 17. januar i Lørdagsavisen Køge.
HJ rundsender evt. indkomne forslag og sørger for emne til dirigent.
Vi ansøger om at afholde SPH 1 udtagelse d. 26. og 27. september.
HJ deltager ved formandsmødet 24. januar.
Året 2015 skal bruges på planlægning af HAS 2016.
Interne arrangementer blev gennemgået for året 2015.
Mødet med kommunen vedr. Has gik godt og aftaler omkring arealer fastlægges inden generalforsamling.
JC indkøber 2 flasker vin til Kaffeklub og 2 flasker vin til dirigent til generalforsamling.
JC har fremsendt ønsker omkring klubhus, vi afventer svar fra kommunen vedr. møde.
Der afholdes medlemsmøder med Poul Meineche og Peter Larsen 28. januar kreds 2 18:30 og 2. februar
kreds 70 vedr. ny struktur i hovedklubben.
BM skriver til Tommy vedr. tilmelding på hjemmesiden, der er kun oprettet et arrangement for 2015.
Vi er 107 medlemmer pr. dags dato.
3. Orientering fra kasserer
JC forventer regnskabet færdig til revisor medio uge 3. Ingen væsentlige ændringer til forventet resultat i
forhold til sidste Best. møde. JC lægger et omkostnings budget for 2015.
4. Orientering fra ARK/avlsudvalg
Ingen bemærkninger.
5. Orientering fra BRK/brugshundeudvalg
7.-8. februar afholdes kursus med Henrik Neumann for trænere og udvalgsmedlemmer i klubhuset og på
banen. 25.-26. februar afholdes c kursus for selvbetalte hundefører begrænset antal.
13. juni afsluttende prøver i kredsen. JC fremsender træningsopslag til KR for godkendelse.
KR ansøger om våbentilladelse for indkøb af signalvåben.
Gamle grundkurser er stadigvæk gældende.
JC og KR laver oplæg til evt. Ekstra C-hold klar til indskrivningen.
6. Pladsen, klubhus og køkken
JC kontakter Køge kommune vedr. dræn på banen.
7. PR, hjemmeside og Facebook
Ingen bemærkninger.
8. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde bliver 9. februar 2015 kl. 18:30 hos formanden, såfremt formanden genvælges.

