Bestyrelsesmøde # 102,
Mandag den 05/05-2014,
18:00 – Højstrup.
Bestyrelsen:








Formand:
Næstformand/Højme:
Kasserer:
Højstrup:
Konkurrencer:
Koordinator:
Sekretær:

Jørn Frans Christensen
Morten Hvidtfeldt
Ulla-Britt Sieverts
Arne Brandt Bergkvist
Elinor Schmidt
Niels Andersen
René Marco

Dagsorden:
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat # 101 af 02/04-2014 godkendt
3. Beslutningspunkter / Formanden: Den planlagte arbejdsdag på
Højstrup, lørdag 10/05-2014 er udskudt indtil videre. Dog vil
Niels og Arne sørge for at få malet klubhuset udvendigt og lagt
nye trapezplader på ”udestuen” snarest muligt.
4. Vi skal meget snart tage endelig stilling til, hvad vi gør på Højme
m.h.t. vore klubhuse. Vi ejer jo nu huset nede i kravlegården
efter Elisabeth stoppede, men flere kursister og medlemmer
derude foretrækker den nuværende beliggenhed. Inden vi træffer
beslutning er det afgørende af vi får en dygtig ekspertise til at
vurdere kvaliteten af vore egne skurvogne. Nærmere information
til alle følger snarest muligt.
5. Vi kan tjene en ekstra skilling til klubkassen ved udlejning af
klubhuset på Højstrup. Det er der principielt ikke noget nyt i,
men måske skal vi gøre lidt mere reklame for dette og så
samtidig sørge for, at det hele får en ordentlig overhaling, der
skal ryddes op og smides ud, så at det hele er mere indbydende
og funktionelt.

6. Skriftlig henvendelse fra Inge Andreasen blev behandlet.
Formanden besvarer.
7. Områdemødet på Højstrup, 06/05-2014 diskuteret.
8. Vi køber en ny gasgrill til Højstrup.
9. Næstformanden nævner, at det er vigtigt at få slået græsset på
Højme. Der er også behov for at få udbedret en del store huller i
plænerne. Vi kontakter vore værter for at få leveret noget jord,
så skal vi nok selv klare ærterne med lidt hjælp af alle derude.
Morten tager action og informerer herom, når vi har en tidsplan.
Begynderkonkurrencerne flyttes fra lørdag den 14/06-2014 til
søndag 15/06-2014.
10. Kasseren nævner, at vi bør se på at få lavet en elektronisk
hovedliste til vore lokale kåringskonkurrencer i Excel. Vi tager
kontakt til et medlem, der har stor erfaring med dette og håber
han kan hjælpe os. Næste skridt er så digitale dommersedler,
men det ligger lidt længere ude i fremtiden.
11. Den Ansvarlige for Højstrup nævner, at vi jo skal have lavet
stormskaderne på klubhusene i Højme, men vi afventer lige
ovennævnte ekspertvurdering, inden vi tager stilling til dette.
Toiletfaciliteterne derude er under al kritik og bør udskiftes
snarest muligt.
12.

Den Ansvarlige for Konkurrencer nævnte grillfesten, 27/06-2014
på Højstrup. Alle vore venner fra Højme skal naturligvis inviteres
med.
Lokal Unghundekonkurrence, 10/08-2014 annulleres.

Næste Bestyrelsesmøde, mandag den 16/06-2014, 18:00 på Højstrup.

Med venlig hilsen,
Sekretæren.

