Konstituerings- / Bestyrelsesmøde # 121.
Mandag den 29/02-2016,
18:00 – Højstrup.

Bestyrelsen:









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

Fraværende:

Jørn Frans Christensen
Morten Hvidtfeldt
Ulla-Britt Sieverts
Kjeld Houmøller
Inge Andreasen
Niels Andersen
René Marco
Julie Bering

Niels Andersen og René Marco

Dagsorden:
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat # 120 af 13/01-2016 godkendt uden kommentarer.
3. Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:
a. Formand:
b. Næstformand / Højme:
c. Kasserer:
d. Ansvarlig for Højstrup:
e. Konkurrencer:
f. Koordinator:
g. Sekretær:
h. Suppleant:

Jørn Frans Christensen,
Morten Hvidtfeldt,
Ulla-Britt Sieverts,
Kjeld Houmøller,
Inge Andreasen,
Niels Andersen,
René Marco,
Julie Bering.

Vigtigste emner:
Morten orienterer om, at S-holdet nu officielt er nedlagt og at der
arbejdes på et nyt tilbud.
Særlige aktiviteter og kurser i 2016 - tid og sted vil blive fastlagt
hurtigst muligt og senest ved næste Bestyrelsesmøde
Arvid Brøndsted og Niels Jørgen Hansen har indvilliget i at stå for et
endagsarrangement. Nærmere information følger snarest.

Dyrlæge Hans Peter Ruwald (Bille) fra Hokkerup Dyreklinik i Kruså
kommer 30. april 2016 og holder foredrag om hunden på
Svennekærgaard, hvor hjemmeværnet også vil deltage.
Der vil herudover blive en hjemmeværnsdag og endnu et
endagsarrangement, som endnu ikke er fastlagt nærmere.
Formanden orienterer:
Der blev afholdt Ekstraordinær Generalforsamling 2. februar 2016. Der
var desværre et relativt lille fremmøde. Der afholdes nu på ny en
ekstraordinær generalforsamling 15. marts 2016.
Den 8. marts 2016 er der Repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg
Storkro, hvor der blandt andet skal drøftes ændringerne i
oprykningsreglerne.
Kasseren orienterer:
Medlemmer, der endnu ikke har betalt dette års kontingent, vil
modtage en rykkerskrivelse. Ulla-Britt vil undersøge, om det er muligt
at få en Betalingsserviceaftale.
Indsigelser til medlemslisterne, herunder ønske om navne- og
adressebeskyttelse meddeles hurtigst muligt Sekretæren.
Det er nu muligt at betale med Mobilepay i OPH. Snart vil det også
være muligt at betale med Swip. Det foretrækkes, at man vælger Swip.
Der var indskrivning på Højme 21. februar 2016, hvor der blev
indskrevet ca. 10 hvalpe. Herudover er et par begynder-hunde på tale.
Kriterierne for oprykning fra hvalpehold til begynderhold samt selve
programmet for træningen på begynderholdet blev drøftet. Der
henvises bl.a. til referat af bestyrelsesmøde 9. november 2015, hvor
kriterierne er fastlagt.
Inden næste bestyrelsesmøde vil Formanden og Næstformanden
diskutere mulighederne med vore trænere på Højme.
Dette leder os videre til en generel drøftelse af, hvordan vi sikrer vores
medlemmer ikke flytter til andre klubber eller søsterklubber, og i den
forbindelse ser vi på hvorledes vi kan fremkomme med mange flere og
bedre tilbud til vores medlemmer.

Bestyrelsen modtager naturligvis altid meget gerne gode og
konstruktive idéer til nye tiltag fra medlemmerne.
Den Ansvarlige for Højstrup orienterer:
Alle nøgler til klubbens faciliteter indsamles. Der laves numre i, og
man skriver under på udlevering af nøglerne. Ingen må selv lave
ekstranøgler. Det bliver bestyrelsen og trænerne, der får udleveret
nøgler.
I weekenden 12.-13. marts, hvor der afholdes kursus i Nyborg, er
vores arealer på Højstrup optagede. Dem, der ikke skal på kursus, kan
få lov at træne på Seden Skydebane. Hjemmeværnet også vil være
med. Alle kan deltage, dog skal man tilmelde sig. Tilbuddet vil blive
gentaget senere.
Den Ansvarlige for Konkurrencer orienterer:
Der er udvalgt 2 medlemmer til Fynsmesterskaberne: René Lindegård
og Klaus Malmos Madsen.

Dato og sted for næste møde er torsdag 17/03-2016, 17:45, Højstrup.
Med venlig hilsen,
Sekretæren.

