Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg

Referat fra bestyrelsesmøde
Mødedato:
Mødested:
Deltagere:

Torsdag den 12. april 2018 kl. 19.00
Klubhuset
Niels Johansen, Jeanne Rothman, Henrik Jønsson, Finn Larsen,
Michael Beyer, Sanne Carlsen og Andreas Fischer
Fraværende: Ingen
Referent:
Sanne Carlsen

Punkt 1 – Forlængelse af vores grusvej
Hvert år når frosten forsvinder fra jorden, har vi problemer med, at der opstår dybe hjulspor i forlængelse
af den eksisterende grusvej.
Bestyrelsen besluttede, at igangsætte en forlængelse, således at den forlænges med samme længde som
den nuværende.
Punkt 2 – Indkøb af skilte
Vores kredslogo på gavlen af klubhuset er efterhånden meget medtaget af vind og vejr, og trænger til
udskiftning.
Derudover har vi modtaget ønske om indkøb af skilte til opsætning de steder hvor kredsen har deres
rundering.
Bestyrelsen har derfor talt med et trykkeri for at indhente priser. Trykkeriet har i den forbindelse modtaget
vores digitale designmateriale, og kan desværre konstatere, at opløsningen ikke er høj nok til at kunne
trykke vores logo på gavlen.
Inden vi igangsætter trykning af skilte, vil Niels forsøge at udarbejde forslag til kredslogo der ligner det
eksisterende, men med et lidt moderne præg og så det kan anvendes digitalt.
De nye kredslogo forslag præsenteres på næste bestyrelsesmøde hvis muligt.
Punkt 3 – Publicering af referater på hjemmesiden
Bestyrelsen har modtaget ønske om at referater publiceres på hjemmesiden.
Bestyrelsen ønsker naturligvis åbenhed og besluttede at fremtidige referater vil blive publiceret på
hjemmesiden

Side 1 af 2
Schæferhundeklubben Kreds 7 Kalundborg - Arnakkevej 12B, Kaldred - 4593 Eskebjerg – www.kreds7.dk

Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg
Punkt 4 – Gennemgang og drøftelse af kredsens Gældende bestemmelser og værdisæt
Bestyrelsen gennemgik den endelige version og godkendte den.
Den vil snarest blive publiceret på hjemmesiden.

Punkt 5 – Eventuelt

Intet til behandling under eventuelt.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 21.30
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