Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg

Referat fra bestyrelsesmøde
Mødedato:
Mødested:
Deltagere:

Torsdag den 17. maj 2018 kl. 19.00
Klubhuset
Niels Johansen, Jeanne Rothman, Henrik Jønsson, Finn Larsen,
Andreas Fischer og Sanne Carlsen
Fraværende: Michael Beyer
Referent:
Sanne Carlsen

Punkt 1 – Gennemgang af klubbens økonomi
Kassereren fremlagde nøgletal for klubbens økonomi.
Punkt 2 – Drøftelse af sæsonafslutning
Bestyrelsen drøftede den ønskede gennemførelse. Bespisning bliver denne gang med skinke,
pølser og tilbehør
Punkt 3 – Drøftelse af nyt klublogo
Gennemgang af et udvalg af logoer. Der blev valgt et logo, som der arbejdes videre med. Der er
ønske om at kirken på en eller anden måde bevares. Det tages op igen på næste bestyrelsesmøde
Punkt 4– Drøftelse vedr. indkøb af klublogo til gavl samt A4 skilte med ”træningsområde”
Tages op igen på næste møde, da klublogo endnu ikke er valgt.
Punkt 5 – Status på igangsatte investeringer (grusvej og varmt vand i klubhus)
Der blev efter sidste møde igangsat 2 investeringer. En forlængelse af grusvejen og installering af
vandvarmer i klubhus.
Grusvejen er nu blevet udbedret og forlænget til dobbelt længde med 30 m3 grus.
Vandvarmer er sponsoreret og installeret af Raklev Smedene. Så det nu er muligt at få varmt vand i
klubhuset. Den kan tømmes via en påsat slange. I vinterperioden skal den sammen med den eksisterende
vandinstallation tømmes og frostsikres.
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Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg
Punkt 6 – Eventuelt
Der skal planlægges en arbejdsdag til at få opsat spejl og færdiggjort beskyttelsesskab. Låger skal males og
opsættes.
Bestyrelsen afventer stadig byggetilladelse til hængebroen. Kommunen har oplyst at der er 19 ugers
behandlingstid.
Der er planlagt kredsmestersskab i klubben d. 2. juni 2018.
Bestyrelsen har modtaget en mail fra to trænere, som ønsker at holde en gratis introduktionsdag med
Nosework/Rally i løbet af juni 2018, for kreds 7 medlemmer. I den forbindelse ønsker de at benytte en del
af træningspladsen og ønsker at få lov at slå det op på klubbens facebookside.
Bestyrelsen giver sin accept til dette forslag.
Derudover er der indkommet et trænerønske i forhold til Rallyholdet. Træneren kunne godt tænke sig at
udvide antallet af lektion, så der er rallyhold i hele sæsonen. For at dette er muligt ønsker træneren, at
Rallyholdet, følger den fælles holdtræning om søndagen og ved skift af dag for den fælles holdtræning
(søndag til tirsdag), vil rallyholdet flytte til torsdag lige som i denne sæson.
Bestyrelsen støtter op, men mener at dette også bør vendes på et trænermøde i forhold til placering og
pladsforhold, på banen.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 20.30
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