Bestyrelsesmøde d. 20. Jul. 2015
Bestyrelsesmøde den 20. juli 2015 hos Henrik
Deltagere: Erwin, John, Henrik, Kim og Lene (referent)
1. Henrik
Møde med PML omkring medlemssag - skal holdes senest den 18/8 (inden HB-møde den 19/8).
Har modtaget to breve fra HB af 15/6 samt 26/6 omkring personsag.
VM's placering bliver genoptaget på næste Hovedbestyrelsesmøde.
Leje af bane/klubhus den 27/9 til Helle Priess (kr. 500) – banen vil være lukket denne dag.
Undersøger muligheden for kredsfest 28/11.
Der er pt. 119 medlemmer.
2. Økonomi
Aftale om OK medtages ved indskrivning med henblik på nytegninger af kort.
Jakker til salg medtages ligeledes, Henrik.
John fremlagde regnskab, som det ser ud pt. Der er lige nu et overskud på kr. 13.000 på driften ÅTD.
På hensætningskontoen er der indgået kr. 600 i renter. Økonomien ser fornuftig ud.
3. Plads/Klubhus
Gyngen bliver hængt op.
Containeren skal rep. Kim og John undersøger nærmere.
4. AU
Intern Mix-Match den 14/11-2015.
AK i juni blev aflyst da der var for få tilmeldte
1/1-2015 - er der indført livstidskåringer med tilbagevirkende kraft (gælder i SV).
Erwin er uddannet kåringsleder og kan deltage ved kåring i stedet for AR-repræsentant.
Opfølgning på indbetalinger fra Kombi-skue:
- John sender listen til Erwin som rykker skyldnere.
5. BHU
Indskrivning - indlæg til dagblad er koordineret med Britta.
Lene og John deltager (tager mod betaling).
Kim koordinerer trænerdeltagelse til indskrivningsdagen og sikrer registrering af indskrevne.
Afslutning lørdag den 21/11 (prøvedag)
SPH 1 udtagelse:
Steen har styr på sporarealer
Lene tager imod tilmeldinger (koordinerer med Britta)
Åbner tilmelding 1 måned før og lukker 14 dage før.
Sporflag og genstande skal bestilles i god tid. (Lene tager fat i Stage).
Kim kontakter Arne for bespisning.
John registrerer betalinger, konto nr. Fremsendes til Lene. Deltagere er først tilmeldt, når deltagergebyr (kr.
350,-), er indbetalt på konto.

Der åbnes for tilmelding 1 måned før arrangement og afsluttes 14 dage før. Schæferhundeklubbens
tilmeldingssystem anvendes. Konto oplysninger skal på hjemmesiden (kalenderen).
Kim og Lene koordinerer løbende.
• HAS 2016
Kim måler campingarealet op
Lene udarbejder udkast til kontrakt med HB/Avlsrådet.
Erwin tjekker op på at skåne banen så vidt muligt ved at flytte ringen efter hver anden travmønstning og
laver plan for hvordan lysbanen, evt. beskyttes med køreplader (gummiplader) - efter behov.
Nyt møde med kommune/klub planlægges ultimo august 2015, der tages billeder ved HAS i år for at
skitsere over for kommune og klub. Henrik indkalder til dette møde.
Nyt kort og plan udføres af John, som skal være klart til møde med kommunen/klubben.
Skoleleder kontaktes for briefing/accept, Henrik. Lene og Henrik deltager i dette møde.
Aktiviteter/tidsplan udføres af Erwin
Opdateret Organisationsplan gennemgået – Teamledere skal opdatere til næste møde.
Første budgetudkast skal foreligge ved bestyrelsesmøde i september.
Medlemsmøde 29. august 2015 kl. 11.30
- Organisationsplan
- Plan for området (afviklingen)
6. Eventuelt
Bankospil den 6/12-15, Kim tager aktion.

