Bestyrelsesmøde d. 29. okt. 2015
Bestyrelsesmøde den 29/10-2015 hos Henrik
Deltagere: Henrik, John, Kim, Erwin og Lene (referent)
•Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- 2 referater underskrevet
•Opfølgning på sidste referat.
- Oplæg til reglement for kredsregler 2016 afventer næste møde, aktion John.
- Materialer til rep. af container er indkøbt, Anders m/hjælpere laver det.
•Orientering fra formanden
- Gennemgang af mødet på mandag med kredsmedlem.
- Henrik har kommunikeret med Flemming om "ny" højspændingsstation i Køge. Ser ok ud i forhold til
kredsens beliggenhed.
- Nye policer givet til John.
- Kredsen har pt. 123 medlemmer pr. 27/10-2015
•Orientering fra kasserer
- John har gjort kassen op, kredsens økonomi er positiv og solid.
- Køkkenet har nu givet et bedre resultat.
- Mobilepay er allerede godt i gang.
- Tilfredsstillende indskrivning også i efteråret.
•Orientering fra ARK/avlsudvalg
- Mix Match, som er planlagt til den 14/11 flyttes til den 21/1, Erwin laver opslag og opsætter i klubhuset!
- Skærtorsdagsskue 2016 - dommervalg afventer
•Orientering fra BRK/brugshundeudvalg
- Prøven den 21/11 aflyses pga. for få tilmeldte,
- Kim tjekker vedr. færdselsprøven.
- Der skal indkøbes lidt udstyr til gruppe c træning, det skal sikres at vi køber omkostningsbevidst.
- BHU - Bo, Annette og Kim
- Grundkursus i Hovedklubregi er aflyst
- Holdsammensætning forår:
- Spor, Hvalpe, Hvalpefortsætter, IPO-hold og Familiehold

- Kim undersøger om der er interesse for en evt. træner/udvalgs weekend i foråret 2016
- Der følges op på figuranter i forhold til holdtræning.
•Pladsen, klubhus og køkken
- Nøgler - tilbagebetaling for nøgler er på plads.
- Forespørgsel på køb af to master, som kredsen ikke bruger. Ok fra bestyrelsen - pris kr. 500
•PR, hjemmeside og Facebook
- Genåbning af kredsen's Facebook for som tidligere, Henrik er ansvarshavende.
•HAS 2016
- Endelig accept fra AR modtaget
- Vi blander os ikke i debatten omkring sammenfald i terminer Danmark/Sverige.
- Erwin har indhentet priser på telte af forskellig størrelse m/u bund (stole og borde?).
- Dommerbesætning afventer AR
- Katalog - Kim indhenter tilbud
- Kim holder møde med elektriker 2/11-15
- Camping (afventer) & Parkering (afventer) Kim.
- Sponsorer - John rykker Bosch & Happy Dog.
- Tilbagemelding på sponsormøde - der er allerede gode kontakter i gang.
•Næste bestyrelsesmøde
15/12-2015 hos Henrik
•Eventuelt
Banko - 6/12, der laves Gløgg og æbleskiver - prisen er kr. 30 - derudover betales for plader. Kim
koordinerer og laver opslag!

