Bestyrelsesmøde d. 21. sep. 2015
Bestyrelsesmøde den 21/9-15 hos Henrik
Deltagere: Henrik Jeberg, Lene Carlson (ref.), John A. Christiansen, Kim Rasmussen, Erwin Brock.
1.Orientering fra formanden
Kredsledelseskursus med HB (20/9-2015):
30 kredse, 75 deltagere. Mest garvede medlemmer deltog. Flere gode pointer blev bragt op, blandt andet
afslutningen for hvalpehold. Oplæg vedr. presse- og marketing - tidligere kendt som PRK. Brainstorming
om, hvordan Hovedklubben kommer videre med fundament i kredsene.
Personsag
Mail fra FU vedhæftet + FB materiale)
Gennemgang af skriv på FB.
Svar fra FU om fastholdelse af advarsel.
Kredsreglement
John ser på nyt oplæg til næste møde evt. ikrafttræden 1 januar 2015.
Nøgler
Afsluttet alle deposita kan udbetales. – den første er afregnet. pengene overført iflg. John
2.Økonomi
Indskrivning har været fin og ligger på vores vanlige gennemsnit.
Enighed om at overføre beløb til højrentekonto ved fornyelse, John
Driftstatus er positiv og der estimeres et overskud på + kr. 10.000 for 2015.
Køkkenet performer ikke, vi opretter MobilePay samt indskærper der skal betales med MP eller kontant.
Arne & John genindfører kontroloptællinger på drikkevarer.
3.BHU
SPH I Udtagelsen
Der er 15 tilmeldte og alle spor tages om lørdagen. Royal Canin har givet sponsorfoder til udtagelsen.
Uddannelse
Foreløbig godkendte deltagere til kursus i hovedklubben; Bo, Annette, Steen og Gitte. Kim sikrer de rette
kurser.
Figuranter
Tiltag til igangsætning af figurantarbejde blev aftalt udfra oplæg (herunder betaling). Det sikres at fig.føl
deltager. Der har været rettet henvendelse til anden kreds mht. figuranthjælp, vi afventer svar herunder
måde hvorpå dette eventuelt skal foregå.

4.AU
Arrangementsplanen
Opdatering af arrangementsplan afventer dommerbesætning for HAS - vi overvejer tysk dommer til eget
skue.
Mix-Match
denne afholdes lørdag den 14/11 (10 poster), AU afholder
5.HAS 2016
Samarbejdsaftale med Schæferhundeklubben blev gennemgået, denne tilrettes og fremsendes af Henrik til
HB/AR
Udarbejdet salgsmateriale vedr. sponsorer blev gennemgået og accepteret, der holdes møde i denne
arbejdsgruppe 29/9, hvor også John deltager.
Der er indkommet godkendelse for lån af arealet ved Skovbo skolen samt Bjæverskov Idrætsanlæg, jf. brev
fra Køge kommune
Pokaler – der er indhentet én pris for disse, Erwin indhenter til næste møde.
Presserende opgaver blev gennemgået, til opfølgning på næste møde:
- Camping(herunder el.) – Kim aktion
- Parkering – Kim aktion
- Telt (min. 270 prs.) – Erwin aktion
6.Hvalpebanen
Der er opsat gynge.
7.Container
Anders får ansvaret for rep. Af den nye container, den skal laves ASAP. John følger op.
8.Næste møde
Afholdes 2. november 2015, kl. 18.30 hos formanden.
9.Eventuelt
Udlån af klubhus 5/12 - ok

