Referat af bestyrelsesmøde 24.01.17
Til stede:

Tommy Sørensen, Torben Jepsen, Mona Bech Sørensen, Birgitte Eriksen, Henrik Wittrup, Ole
Hansen

Fraværende: Gitte Skotland
Referent:

Birgitte Eriksen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Generalforsamlingen 08.02.17
Fremlæggelse af regnskab for 2016
Aktivitetskalender 2017
Eventuelt

Ad 1. Generalforsamling 08.02.17
Formand Tommy Sørensen og bestyrelsesmedlem Henrik Wittrup genopstiller.
Suppleanterne Ole Hansen og Gitte Skotland modtager genvalg.
Ad 2. Fremlæggelse af regnskab for 2016
Kassereren gennemgik regnskabet.
Regnskabet bliver forelagt revisoren i nær fremtid.
Ad 3. Aktivitetskalender 2017
BRUGSHUNDETRÆNING:
Der tilbydes spor-, lydighedstræning samt træning i forsvarsarbejde.
Træningen er startet den 07.01.17 og der er indskrivning lørdag den 28.01.17.
I perioden 07.01.17-18.03.17 er den officielle træningsdag om lørdagen fra kl. 08.30-11.00.
I perioden 23.03.17-29.06.17 er den officielle træningsdag torsdag aften .
Indskrivning efter sommerferien er torsdag den 10.08.17. Herefter er der torsdagstræning frem til den
21.09.17, hvorefter den officielle træningsdag er lørdag frem til den 18.11.17.
Det forventes, at der afholdes en brugsprøve i foråret og en i efteråret.
SELVTRÆNING:
I perioden 07.01.17-29.06.17 er den officielle selvtræningsdag tirsdag aften fra kl. 19.00-20.00.

I hele juli måned frem til den 10.08.17 er der selvtræning tirsdag og torsdag. Efter den 10.08.17 er der
selvtræning tirsdag aften frem til den 18.11.17, hvorefter der ligeledes er selvtræning om lørdagen.
Lejlighedsvis selvtræning på kredsens arealer uden for kredsens officielle træningsdage er tilladt såfremt
følgende er opfyldt:
1.
2.
3.
4.

Man skal være medlem af kredsen
Man skal enten have betalt træningsgebyr for holdtræning eller træningsgebyr for selvtræning
Selvtræningen må ikke bære præg af holdtræning.
Har man brug for figurant ved selvtræningen skal man lave en aftale med de af kredsen godkendte
instruktører/figuranter herom.
5. Kredsens materiel må ikke benyttes ved selvtræningen, dog undtaget skjul, A- og flugtspring.
6. Har man i vinterhalvåret brug for lys på banen ved selvtræning uden for de officielle træningsdage,
kan dette aftales forud mod merbetaling.
7. Det er en selvfølge at man rydder op efter sig og ens hund

RINGTRÆNING:
Ringtræningen starter tirsdag den 14.02.17 i tidsrummet kl. 18.15-19.00.
ARRANGEMENTER:
Der afholdes kredsgeneralforsamling den 08.02.17 kl. 19.00.
Der afholdes landsdelsskue den 01.04.17.
Bestyrelsen har bekræftet, at kreds 11 gerne vil være værter, når Jørgen Poulsen afholder figurantkursus i
den 17.04.17.
Der afholdes sommerfest 16.06.17.
Der afholdes aftenhygge torsdag den 19.10.17.
Der afholdes kombiskue den 22.10.17.
Der afholdes kredsmesterskab den 04.11.17.
Der afholdes årsfest fredag den 24.11.17.
FORSLAG TIL TEMAAFTEN:
•
•
•
•

besøg af kiropraktor
førstehjælp
teori i forsvarsarbejde
stressreaktioner hos hunde

Forslag modtages gerne fra klubbens medlemmer.
Ad 4. Eventuelt

Der opsættes postkasse med ris, ros og forslag til bestyrelsen.
Bestyrelsen er enig om, at referater fremadrettet vil komme på hjemmesiden og fortsat sættes på
opslagstavlen. Når referatet er godkendt, sætter næstformanden det på hjemmesiden.
Forslag til ændring af træningsgebyr blev godkendt af bestyrelsen og vil blive sat på hjemmesiden.
Forslag til istandsættelse af køkken, bestyrelseslokale samt nyt gulv i klubhuset. Dette vil der blive taget
stilling til efter kredsgeneralforsamlingen af den kommende bestyrelse.
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