Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 13/03 2018 kl. 19.30

Tilstede var: Tommy Sørensen, Torben Jepsen, Mona Bech Sørensen, Henrik Wittrup, Gitte Skotland, Ole
Hansen og Niels Bach
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Formandens velkomst.
A-udvalget: herunder vort kommende LD Skue
B-udvalget: herunder vor træningsplads fornyelse og kommende brugsprøver
Kredsens deltagelse i VM: og 100 års jubilæumsskue
Eventuelt.

AD 1: Formand, Tommy Sørensen bød velkommen til bestyrelsen og en særlig velkomst til den nye
suppleant, Niels Bach Jensen.
Ole Hansen fortsætter som BRK.
AD 2: ARK, Mona Bech Sørensen redegjorde for A-udvalgets status vedr. det forestående LD-skue, herunder
hvem der havde tilkendegivet at ville hjælpe på de forskellige funktioner på og op til dagen. A-udvalget har
afholdt møde herom og der vil snarest blive indkaldt til et opfølgende møde. Der mangler stadig et par
poster at få besat, men der arbejdes på det.
Der indkøbes 2 nye pavilloner, da vi mangler og én er gået i stykker.
Mht. ringtræning har vejret været lidt imod os og det har ikke været muligt p.t. at få startet vores normale
tirsdagsringtræning op. Det aftales at ringtræning skal starte den 20/3 således vi kan nå tre tirsdage inden
LD-skuet.
Mona oplyser at hun desværre p.t. ikke har nogen til at hjælpe sig med ringtræningen da et par stykker har
meldt fra, men hun vil prøve om hun kan finde andre muligheder.
AD 3: BRK, Ole Hansen, oplyser, at han, såfremt det er muligt, vil fortsætte med samme B-udvalg som sidste
år. Han oplyser endvidere at det er planen at der afholdes prøve sidst i maj og formentlig også til efteråret.
Der afvikles UHP i april.
Mht. den nye træningsbane er de sidste ting ved at være på plads og det er aftalt, hvem der henter de
sponsorater vi har fået tilsagn om.
Tommy oplyser, at der er indkøbt 21 aluminiumspæle af ca. 3 m til en pris á kr. 100,- pr. stk. samt gennem
John Busse ligeledes 4-6 lysmaster til en pris á kr. 500,- pr. stk. prisen er inkl. levering. Lysmasterne kan
leveres når vi er klar til det. Det er endvidere aftalt med Beredskabsgården, at vi kan få det areal vi har
behov for.

AD 4: Tommy redegør for sidste nyt vedr. Hovedklubbens afholdelse af VM og 100 års jubilæumsskue i
oktober. Der har været møde på stadion og der er kigget på de baner og fordelingen heraf. Det er Tommys
opfattelse at der byttet lidt rundt mellem banen til Agility og Skuet, da det, som det er nu, vil betyde at alle
udstillere skal tæt forbi banen hvor Agility VM skal afholdes, hvilket måske kunne volde lidt problemer. Der
arbejdes på en løsning.
Mht. kredsens deltagelse foreslås det, at kredsen står for levering af morgenmad på skue dagen og vil på
den måde kunne have en lille indtjening. Tommy syntes ikke at kredsens medlemmer skal stå
parkeringsvagt m.m., men der kunne blive tale om bemanding af pølsevogne mod at evt. personale fik
fribillet til arrangementet. Der arbejdes fortsat på en model.
AD 5: Jill Holtum Rasmussen har i skrivelse til kredsen forespurgt om sponsorat til hendes deltagelse i spor
VM. Kredsen støtter med et beløb.
Mona forespørger til indkøb af nye termokander, da flere af dem vi har nu, er ved at være udtjent.
Bestyrelsen samtykker.

Referent
Torben Jepsen

