Bestyrelsesmøde d. 08. Jun. 2015
Bestyrelsesmøde den 8. juni 2015 hos Henrik
Deltagere: Erwin, John, Kim Henrik (referent)
Afbud: Lene
1. Besigtigelse af arealer til HAS 2016
Inden mødet blev der foretaget gennemgang af vore faciliteter sammen med René Jørgensen fra Avlsrådet.
Det blev aftalt, at René på Avlsrådets vegne fremsender godkendelse af vore faciliteter.
2. Møde med Køge kommune og Frem Bjæverskov ang. HAS 2015, 25. juni 2015kl. 17.00
På kredsens foranledning er der indkaldt til møde ang. afklaring omkring camping området.
Mødet afholdes i klubhuset. Erwin & John deltager.
3. Opfølgning på møde med kommunen 7. maj 2015
Vi skal have fremsendt priser til Køge kommune, som aftalt med mødet den 7. maj 2015.
John udarbejder og fremsender i denne uge.
4. Kredsbestyrelseskurser i HB-regi
Dato for afholdelse af kredsbestyrelses kursus er den 20. september 2015.
Fra Kreds 84 deltager Kim, Erwin, John og Henrik.
5. I forlængelse af pkt. 6 fra møde 11. maj 2015
Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra Schæferhundeklubben for Danmark.
6. HAS 2016 – Medlemsmøde 29. august 2015 kl.11.30 i klubhuset
Med baggrund i vores gennemgang i dag med Avlsrådet afholdes medlemsmøde omkring HAS 2016.
Der vil til dette møde være mulighed for, at købe mad.
Organisationsplan opdateres inden dette møde af John.
Henrik foranlediger, at der afholdes et møde bestyrelsesmøde i enten uge 29, 30 31 eller 32.
7. WUSV 2018
Oplæg fra Henrik er godkendt af bestyrelsen, og fremsendt til Schæferhundeklubben for Danmark.
8. Der er modtaget reklamefilm om vores forening. Et godt stykke arbejde udført af Britta´s datter.
Der er nogle småting som ønskes tilrettet. Henrik kontakter Britta
9. Britta har forespurgt om der kan udarbejdes en ny hjemmeside i et mere brugervenligt format.
Henrik kontakter Britta for accept samt ønske om layout.

10. Økonomi
Elregning er modtaget – denne er på godt 6.000,- kr.
Der er ligeledes modtaget sponsorbidrag fra OK, dette er på ca. 2.000,- kr. Desværre er dette væsentligt
lavere end sidste år, så der skal gøres en større indsats på dette område – John tager aktion sammen med
Bente.
Halvårsregnskab fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
Kredsen har pt. 115 medlemmer.
11. Plads/Klubhus
Der afsættes max. Indkøbspris (inkl. transport) til istandsættelsen af den nye container.
Der opsættes gynge på hvalpebanen, Anders tager aktion
Der kan afholdes arbejdsdag i efteråret.
12. AU
UHP'en den 20. maj 2015 aflyst grundet manglende deltagerantal.
Der er fortsat debitorer, som ikke har betalt i forbindelse med skærtorsdagsskuet, Erwin rykker.
Avlskåring den 25. juni 2015 afholdes kun, hvis deltagerantallet er min. 5 stk.
13. BHU
Indskrivning afholdes den 15. august 2015 imellem 10 – 13, der vil være mulighed for mad på dagen.
John laver opslag til Kim for godkendelse senest 30. juni 2015.
Der annonceres i Lørdagsavisen og Ringsted weekend, denne gang uden ”online” tillæg. John fremsender
data til Britta.
Kim kontakter evt. Britta ang. indskrivningen for hjælp mht. indtastning mv.
Alle trænere, med undtagelse af Bertel, fortsætter i efteråret. BHU finder afløser for Bertel.
Skovturen den 30. maj 2015 var en stor succes.
Velkomst folder overvejes udarbejdet, Kim kontakter Steen.
Laila udtræder af BHU ved afslutningen af forårets træningsperiode.
Der er 3 deltagere til prøven den 13. juni 2015, hvor Peter Larsen er dommer.
Kim kontakter Lene og Steen ang. SPH udtagelsen i september 2015, samtidigt retter Kim henvendelse til
Brugshunderådet angående åbning og lukning for tilmelding.
14. Eventuelt
Efterårets aktiviteter blev gennemgået, datoer og emner fastsættes på næste møde.
Næste møde den 20. juli 2015 klokken 18.30 hos Henrik

