Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2019.
Tilstede: Tommy Sørensen, Mona Bech Sørensen, Henrik Wittrup,
Natti Hedevang, Niels Bach, Gitte Skotland og Majbrit Mejrsk.
Afbud: ingen
Referent: Majbrit Mejrsk.
1. Orientering fra formanden
2. A-udvalget
3. B-udvalget, herunder kredsmesterskav og status på træningsplads
4. Arbejds-/ansvarsfordeling i bestyrelsen
5. Videre drøftelse af Majbrits oplæg
6. Planlægning af årsfesten den 22. november 2019
7. Evt.

Ad 1: Henrik Wittrup er indtrådt i Hovedbestyrelsen i Schæferhundeklubben for Danmark.
Ad 2: Ringtræning fortsætter til der har været skue i Kolding sidst i november – derefter er der vinterpause
til ind i det nye år – Mona sender opslag ud inden opstart i det nye år.
Skuet i oktober gav et overskud på ca. 5.000 kr.
Ad 3: der er 6 deltagere tilmeldt til kredsmesterskabet den 17. november.
Bestyrelsen drøfter, om der skal uddeles diplom og/eller pokal til kredsmestrene.
Det foreslås, at der indkøbes en træplade (evt. formet som en schæferhund), hvorpå kredsmesterens navn
og årstal for sejren kan indgraveres på en lille metalplade, som kan fastlimes på træpladen.
Så kredsens medlemmer og gæster kan se, hvem der igennem årene har erhvervet sig den fornemme titel.
Derudover drøftes ”årets bedste prøve” (kun prøver taget i kreds 11): der har tidligere været tradition for
at uddele denne hæder på årsfesten/julefrokosten – Tommy vil gerne have genoptaget denne tradition.
Det foreslås, at man på opslagstavlen kan se point optjeningen gennem året.
Den nye træningsplads:
Der mangler stadig noget el-arbejde, men Henrik håber, at det bliver lavet i den nærmeste fremtid.
Der mangler at blive svejst bund på de sidste 2 lysmaster og få dem rejst op.
Derefter skal lamperne rettes ind.
Den nye plads har indtil videre kostet 18.214 kr. hvilket er lavere end først antaget. �

AD 4: det aftales, at der først ses på arbejds-/ansvarsfordelingen igen efter generalforsamlingen.
På valg til generalforsamlingen er:
Næstformanden (Henrik), bestyrelsesmedlem (Gitte), kasserer (Mona) og suppleanterne ( Natti og Majbrit)
Der skal afvikles bestyrelsesmøde den 27/1 kl. 19 2020 forud for generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afvikles den 5. februar 2020 kl. 19
AD 5: intet at berette – punktet nedlægges.
AD 6: årsfest: menu som sidste år – pris person 150 kr.
Majbrit laver opslag på Facebook.
Årsfesten er med påhæng.
Bestyrelsen mødes den 21/11 kl. 19 til opstilling af borde etc.
Fredag den 22/11 mødes vi kl. 17.00
Mona køber lys og servietter og pebernødder til kaffen
AD 7: Henrik er i planlægningsfasen sammen med de andre instruktører omkring afvikling af et
hundeførermøde.
Instruktørerne holder 2. møde i januar

