Bestyrelsesmøde d. 11. maj. 2015
Bestyrelsesmøde den 11. maj 2015 hos Henrik
Deltagere: Erwin, John, Henrik, Kim og Lene (referent)
Punkter fra Henrik
1. Reglement for efterårets træning
Oplæg gennemgået. Det blev dog vedtaget ikke at iværksætte pt.
2. Opfølgning på møde med kommunen 7. maj 2015
Pavillioner (de blå) som vi havde interesse i var ikke til salg. Kommunen foreslog et ny areal ved siden af
DCH Skovbo ved travbanen. På den måde kunne kommunen få samlet klubberne på et og samme sted.
Vi kom med et modforslag, hvor vi kan bevare nuværende plads, P-plads mv. Vi afventer kommunens
tilbagemelding.
Alt i alt blev gennemgået 5 scenarier. Begge parter undersøger de specifikke modeller rent finansielt.
3. Nøgler - Jf. korrespondance med medlem
Sagen omkring nøgler forventes afsluttet pr. 1/7-2015. John tager kontakt til de involverede. Det hensatte
beløb fordeles mellem de involverede.
4. Forespørgsel på lån af telt og klubhus fra medlemmer
Lån af telt koster kr. 500 - forudbetaling samt underskrift af lejeaftale (kan kun lejes til eget brug af
kredsmedlemmer).
Lån af klubhus koster kr. 500 - forudbetaling samt underskrift af lejeaftale (kan kun lejes til eget brug af
kredsmedlemmer).
Der er ligeledes forespurgt på leje af klubhus til træningsseminar (samme regel gælder her). Henvendelser
fra eksterne behandles ad hoc.
5. Kredsbestyrelseskurser i HB-regi
Bestyrelsen deltager og er tilmeldt - kurset afholdes i efteråret 2015
6. Indkommen korrespondance vedr. brug af plads – medlem tilskrives ASAP, Lene laver udkast til brev.
7. HAS 2016
Det har endnu ikke været muligt at få en aftale i stand med Rene Jørgensen om besigtigelse samt aftale
herom.
Der skal foretages en revurdering opbygningen af pladsen i forhold til camping og ringe.
Henrik kontakter kommunen for nyt møde.
8. WUSV 2018
Henrik udarbejder udkast.
9. Økonomi
Der er desværre sket en misforståelse omkring aflæggelse af regnskab under det seneste figurantkursus. I
henhold til tidligere beslutning skal der aflægges regnskab for alle kredsarrangementer.
Til næste møde udarbejder John regnskab og budget for resten af året.
Kredsen har pt. 112 medlemmer.
10. Plads/Klubhus
Vippe og gyngestativ er blevet repareret. Der mangler nu kun et lille stykke hegn.
Der kan afholdes arbejdsdag i efteråret.
Indhentet pris på tag til container, det er en del over budgettet. John følger op.
11. AU
Pt. ved vi ikke, hvor mange, der kommer til kåringen i juni.
Vi afventer ligeledes til og med på lørdag om UHP'en den 20/5 bliver til noget.

Erwin bekræftede at regningen for pokaler var korrekt. Der er fortsat debitorer, som ikke har betalt i
forbindelse med skærtorsdagsskuet. John og Erwin rykker.
12. BHU
Ny kursusplan afventer - der forligger ingen for efteråret pt.
Skovturen den 30/5 indeholder både poster mv. undervejs.
Der skal indkøbes nye prøveapportbukke. Det gør Kim og sikrer fremadrettet at disse ikke anvendes i den
daglige træning.
Der er 4 IPO hunde til prøven den 17/5.
13. Eventuelt
Næste møde den 8/6-2015 klokken 18.30 hos Henrik
Lørdag den 16. maj 2015 (John, Lene og Henrik – i klubhuset):
Bestyrelsen besluttede at ændre kredsens Facebook side, Britta orienteres for omlægning.
Efter mødet den 16. maj 2015 besigtigede bestyrelsen og ARK alternativ lokation til HAS 2016. John
kontakter den lokaleforening snarest.

