Bestyrelsesmøde d. 09. feb. 2015
Bestyrelsesmøde den 9. februar 2015 hos Henrik
Deltagere: Erwin, John, Britta, Henrik, Kim og Lene (referent)
1. Goddag og velkommen til nyt medlem v/Henrik
2. Info fra formanden
GF blev gennemført uden de store sværdslag.
Der var en del punkter under evt. som blev vendt.
Delvis egenbetaling for kursus
Kommunikation/information
Regnskabet var super flot (bedste i 7 år)
Begge udvalgsformænd fortsætter
3. Orientering fra kassereren
Estimeret regnskab/omkostningsbudget for 2015 fremsendt
Omlægning af nøgler bliver klaret før indskrivning. Se opslag vedrørende erhvervelse af nøgle til klubhuset.
Det vil derfor ikke være muligt at komme i klubhuset fredag den 13/2.
4. BHU
Veloverstået kursus med Henrik Neumann - et super godt kursus.
Der er styr på indskrivning til på lørdag.
FP den 7/4 med Lene Carlson som dommer
Prøver den 17/5 (Mikkel Kruse)
Prøver den 13/6 (Peter Larsen)
Vil gerne afholde internt prøvelederkursus (Henrik og Lene)
Afholde SPH prøve - dato kommer
Opdeling af BHU:
Kim, prøver, dommere mv.
Laila - sekretær
Bo - udstyr og plads
Christina - kontakt til selvtrænergruppen
Annette - kontakt til trænere
Oprettelse af IPO-hold, HF indkaldes til møde inden opstart.
Figuranter som træner på IPO-holdet er kun tilknyttet holdet denne dag.
Der tænkes i, at invitere en figurant til IPO-holdet lejlighedsvis til inspiration, hvilket naturligvis skal være
omkostningsneutralt for kredsen.
Fælles skovtur den 30/5 - alle er velkomne
5. AU
Vil gerne afholde UHP'er - bliver den 20. maj (dommer: Lene Carlson)
Udvalget består pt. af Erwin og Jan C. Erwin finder 1-2 personer mere.
Ringtræning forventes at starte i april
Påtænker at afholde AK (25/6)
6. Repræsentantskabsmøde 22. marts 2015
- Vi mødes kl. 8 på træningspladsen, kører i én bil
- Vi tilbyder at lægge lokaler til formøde for repræsentantskabsmødet

- medlemsmøde ang. strukturforslag
afholdes den 19/3 kl. 19.00
7. Generalforsamlingen 2015
- Ændringer er meddelt hovedklubben - mail vedhæftet
Britta opdaterer data til Hovedklubben
8. HAS 2016
- Møde med Køge kommune, 26. februar 2015 kl. 16.00 - mail vedhæftet
(Henrik, Lene, John og Erwin deltager)
- Organisationsplan (John udarbejder udkast)
Inden næste møde, således at denne kan behandles på næste møde og vendes på medlemsmødet
- Møde med Avlsrådet for samarbejdsaftale, ønskes efter den 26/2, og inden repræsentantskabs- mødet
9. Indskrivning 14. februar 2015
Kim står for dette
10. Kredsjakker
- Skal vi sælge disse og hvad skal prisen være (indkøbspris eller fortjeneste)
Kredsen har indkøbt 10 stk. Der er udleveret 5 stk. de resterende vil blive solgt til indkøbspris. Der er et par
byttere imellem rent størrelsesmæssigt og der vil derfor være 9, som kan sælges i kredsregi. Jakkerne
koster kr. 410. Der kan efterfølgende købes jakker - der vil blive bestilt for hver 5 bestilling - der betales pr.
forskud. Liste ophænges i kredsen (Erwin ophænger liste samt modtager penge – forskud).
11. Skærtorsdagsskue - 2. april 2015
- Præmieoverrækkelse af Danmarkshund 2014 - mail vedhæftet - skal huskes i tidsplanen
Detailgennemgang tages på næste bestyrelsesmøde
12. SPH I DM 2015 - udtagelseskonkurrence og korrespondance
Kredsen har peget på Finn Bertelsen som dommer til vores udtagelse, Finn har takket ja.
Henrik har forespurgt en kreds om afholdelse - vi afventer svar og arbejder videre med andre planer
herom.
13. Køge kommune
- Træningspladsen
Der er fortsat meget vand på banen. Der er skrevet til kommunen endnu engang for afhjælpning af dette.
- Klubhuset mv.
Har fået henvendelse fra kommunen om hvad vores behov er ved evt. flytning.
- Dræning af banen skal på plads forinden – både John og Henrik har tilskrevet kommunen.
John tager kontakt til Morten Suhr.
14. Højtaleranlæg afventer fortsat opbevaringsløsning og container
Henrik og Erwin tjekker container (skal være i brugbar stand)
Der skal købes grus til banen, John aftaler med Morten jvf. pkt.13.
Erwin tjekker telte for skader sammen med Anders.
15. Køkken
John følger fortsat op

16. Hjemmesiden (Britta)
Punktet "kontakt os" fjernes da samme data står under andre punkter. Vedligeholdes fortsat af Britta
ligesom Facebooksiden. Det er ALLES pligt at fremsende informationer til Britta vedr. deres
ansvarsområder. Altid kopi til minimum Formanden.
Der findes ny ansvarlig for vores OK sponsorat – så det kører ifølge aftalen. Britta/Henrik taler med emne.
17. Eventuelt
Appetitvækker i form af film til vores hjemmeside og Facebookgruppe. (Britta tjekker)
Mix Match afholdes i juni som afslutning
Medlemsdag/aften (21/4 som oplæg) om f.eks. redningshundearbejdet (Lene tager kontakt)
18. Næste møde
9. marts klokken 18.30 hos Henrik

