Bestyrelsesmøde # 117.
Mandag den 05/10-2015,
Bestyrelsen:









17:00 – Koordinatoren.

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

Fraværende:

Jørn Frans Christensen
Morten Hvidtfeldt
Ulla-Britt Sieverts
Arne Brandt Bergkvist
Inge Andreasen
Niels Andersen
René Marco
Kjeld Houmøller

Kjeld Houmøller

Dagsorden:
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat # 116 af 15/09-2015 godkendt
3. Ny oversigt over adgangen til Højme er udarbejdet og bliver
ophængt, også i Højstrup.
4. Alle medlemmer har adgang til Højstrups arealer. Hvis man
ønsker at træner derude, og ikke er tilknyttet et hold = kunne
være medlemmer fra Højme, så koordinere man naturligvis sin
tilstedeværelse med de trænere, der er på området eller som skal
træner derude. I princippet gælder det samme for adgangen til
Højme.
5. Emner fra seneste medlemsmøde kort gennemgået.
6. Træningsforholdene på Højme diskuteret, specielt med fokus på
den nødvendige disciplin og struktur i det daglige derude.
7. Kort gennemgang af hjemmesiden – KMM klarer opgaven rigtig
flot og det ser alt sammen rigtig godt ud.
8. Det kunne være en mulighed, fremadrettet at oprette nogle faste
Facebookgrupper efter en ny struktur som vi vil forsøge at
fastlægge til kommende B møde.

9. Idéer og tiltag til at tiltrække nye medlemmer diskuteret, hvor
Bestyrelsen meget gerne modtager alle gode og relevante forslag
fra medlemmerne. Vor seneste konkurrence med en sjov
hundedag er ét eksempel, hvor vi muligvis kunne gøre mere
opmærksom på sådanne gode initiativer, så folk udefra kunne
komme og se på.
10.
Juleafslutningen flyttes til søndag 20/12-2015, 14:00 –
17:00, Højstrup, hvor alle er velkomne, inklusive familie og børn
for at vi kan runde året af på en sjov og hyggelig måde.
11.
Kasseren oplyser, at alt virker nu fint med
omkostningsdeling på Højme mellem alle brugerne derude.
12.
Mobile-Pay er blevet undersøgt og vil blive indført som ny
betalingsmulighed snarest muligt. Nærmere information kommer
ud til alle så snart vi har alle ting på plads.
13.
Alle skal huske at betale til konkurrencer rettidigt. Der er
desværre stadig lidt bøvl med, at nogle er glemsomme og skal
rykkes i ørerne.
14.
Den Ansvarlige for Konkurrencer oplyser, at vi nu
fremadrettet udleverer vore erindringspokaler og andre
vandrepokaler, herunder kåringspokalen på vort Julemøde, nu
sat til den 20/12-2015 i stedet for på Generalforsamlingen som vi
hidtil har praktiseret.
15.
I supplement til ovenstående oplyses, at tilmeldingsfristerne
til hhv. de Officielle Konkurrencer og vore egne Lokale
Konkurrencer er 5 uger før og 3 uger før. Her skal betalingen så
falde, da man i modsat fald ikke kan regne med at deltage, da for
sene betaliner gør det meget vanskeligt for arrangørerne at få
planlagt alt korrekt.
16.
Oplyser snarest muligt nye konkurrencedatoer til Sekretæren
for 2016.
17.
Den Ansvarlige for Højstrup oplyser, at der er møde med vore
værter på Højstrup, 20/10-2015.
18.
Fra og med 01/01-2016 er der nu kommet 100% check på
græsslåningen på Højstrup.

19.
Koordinatoren oplyser, at vi skal altid huske at gøre ekstra
opmærksom på alle vore arrangementer, hvilket jo stemmer godt
overens med de nyeste tiltag vi planlægger, beskrevet ovenfor.
20.
Sekretæren oplyser, at en ny Aktivitetskalender vil blive
introduceret på kommende B møde og vil umiddelbart herefter
sendt ud til alle, såvel for kommentarer som for at der kan
skrives vigtige datoer ind i de travle kalendere så tidligt som
muligt.
21.
I pagt med ovenstående vil Sekretæren indføre en ”advarsel”
i vort system, så alle arrangementer popper-op eksempelvis én
uge før tilmeldingsfristerne, således at der kan udsendes en
husker til alle.
22.
Natkonkurrencen mangler desværre stadig en arrangør, men
håbet spirer stadig, at det vil kunne blive gennemført til den
aktuelle dato. Mere herom snarest muligt.
23.
Dato og sted for kommende B møde er mandag, 09/11-2015,
18:00 hos Formanden.

Med venlig hilsen,
Sekretæren.

