Bestyrelsesmøde d. 15. dec. 2015
Kreds 84 Skovbo - Bestyrelsesmøde den 15/12-2015, kl. 18.30 hos Henrik
Deltagere: Henrik, John, Kim, Erwin og Lene (referent)
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- Vi har 1 referater til underskrift - ok.
2. Opfølgning på sidste referat.
- Skærtorsdags skue 2016 - tysk dommer - hvad er status?
Det bliver danske dommere
- Vedr. HAS2016, se punkter under HAS
BHU
- Træner/udvalgs weekend i foråret 2016? (Kim med feedback fra BHU samt øvrige)
Positiv feedback fra udvalget
3. Orientering fra formanden
Medlemssag:
Møde afholdt 2. november – referat fremsendt til HB. Sagen er behandlet 9/12 af HB og sendes til DKK.
Indkommet brev i sagen til HB/kreds 84 – vi afventer yderligere fra HB.
Skrivelse om dispensationssag for deltagelse i kursus – HB anser sagen som afsluttet – vi tager dette ad
notam
Generalforsamling 2016
Forslag til dato; 9. februar 2016 kl. 19.00, dirigent Bent Andersen (Henrik kontakter) – OK fra alle.
Årsberetning skal færdiggøres inden nytår - indlæg fra AU/BHU inden jul - Erwin og Kim sender til HJ.
Opslag på FB, hjemmeside samt lørdagsavisen (indskrivning 20/2 kl. 10-13 tages med) – skal i avisen senest
den 21/1-2016 (LC sørger for dette).
Der skal uddeles 3 nåle (10, 25 og 40år)
På valg er John og Lene - Genvalg/eller? Ok til genvalg fra begge
Reglement for træning på kreds 84 træningsplads
Oplæg gennemgået – John rundsender revideret oplæg – HJ tjekker op med FU – skal gælde fra 1 januar
2016.
124 medlemmer ( 05122015)
4. Orientering fra kasserer
- Foreløbig status for 2015
Tilfredsstillende årsresultat forventes, dog en stor udgift til el på ca. kr. 20.000 samt kr. 18.000 til
vedligeholdelse af pladsen.
5. Orientering fra ARK/avlsudvalg
- Mix match 14. november - hvorfor aflysning?
Manglende hjælpertilslutning
- Skærtorsdagsskue 2016 - tysk dommer
Se punkt længere oppe i referatet
- Sammensætning 2016
Der spørges på GF om der er interesserede
6. Orientering fra BRK/brugshundeudvalg
- Uddannelse igennem Schæferhundeklubben - Annette sagen, sendt til HB for behandling 9/12, se under
info fra formanden.
Gitte, Steen og Bo har været af sted på modul 1 i Kreds 62
Annette sendes på grundkursus hurtigst muligt, der er et par andre interesserede

- Holdsammensætning 2016 (forår)
Hvalpe: Steen og Gitte
Hvalpe fortsætter: Annette
Familiehold: Jan
IPO-træning: Kim (tovholder)
Sporhold: Bo
C-træning: Der udarbejdes plan for denne træning
- Figuranter (opfølgning på sidste møde)
Kim tjekker op på dette.
7. Pladsen, klubhus og køkken
Forespørgsel på leje af klubhus den 19/3-16, John sørger for denne aftale.
Taget er repareret på containeren, udstyr er nu i den ene og materialer til plads mv. i den anden.
8. PR, hjemmeside og Facebook
9. HAS 2016
- Endelig skriftlig accept fra Avlsrådet, efter HB møde 19102015
Rykker fra HB for underskrift – Erwin har efterfølgende fået oplysninger fra Lena P. (AR), som ikke stemmer
overens med HB’s forslag til kontrakt.
Henrik tilskriver HB for nye tilretninger samt forhandling.
- Telt (Erwin)
Indhentet 3 priser på forskellige størrelse telte incl. Opsætning/medtagning/gulv/stole/borde mv.
- Dommerbesætning (Erwin)
Klasserne er endnu ikke frigivet
- Camping (myndigheder) (Kim)
Har forgæves forsøgt at få fat i brandmyndighederne.
HJ har talt med elektriker om, hvad der er muligt ud fra det el, som i forvejen er på pladsen. Elektrikeren
kender i forvejen pladsen i forhold til el og vil vende tilbage til HJ.
- Parkering (Kim)
Undersøger mulighed for parkering langs vejen ved skolen.
- Katalog (Kim)
Har talt med Paka Foto. Har fremsendt forslag – mangler tilbagemelding. Følger op igen.
- Sponsorer
Afventer skriftlig aftale(Bosch og Happydog) - (John),
HJ og John afholder møde med Dansk Dyrehelse 5/1-2016 kl. 18.30 (alle Brugsklasser).
Mulighed for 12 klasser incl. langstockhårede
- Agria og Proplan- Hvad er status (Aktion Lene)
Tager kontakt
- Catering
John har talt med Christina om fordeling, kølevogn, menu mv.
10. Evt.
Næste møde: 1. februar 2016 kl. 18.30 hos Henrik

