Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg

Referat fra bestyrelsesmøde
Mødedato:
Mødested:
Deltagere:

Torsdag den 22. november 2018 kl. 19.00
Klubhuset
Niels Johansen, Jeanne Rothman, Henrik Jønsson, Finn Larsen,
Michael Beyer og Andreas Fischer
Fraværende: Sanne Carlsen
Referent:
Niels Johansen

Punkt 1 – Gennemgang af klubbens økonomi
Kassereren fremlagde klubbens økonomi. Klubbens økonomi ser fin ud og vi glæder os over at kunne
foretage de investeringer der er beskrevet under eventuelt.
Punkt 2 – Status på igangværende træningssæson
Der er kommet enkelte nye til siden sidste bestyrelsesmøde, og vi er I alt oppe på knap 70 betalende
kursister indskrevet til denne sæson, ud af dem er 7 selvtrænere.
Punkt 3 – Gennemgang af trænings- og aktivitetskalender for første halvdel af 2019
Den nye trænings- og aktivitetskalender blev gennemgået, drøftet og godkendt, og vil snarest blive
publiceret på hjemmesiden.
Punkt 4 – Drøftelse af den kommende generalforsamling.
Datoen for generalforsamlingen blev fastsat til søndag den 13. januar 2019 kl. 13.00 i klubhuset.
På valg er:
Formand: Niels Johansen
Bestyrelsesmedlem: Michael Beyer
2 suppleanter: Andreas Fischer og Sanne Carlsen
Revisor: Bettina Johansen
Revisorsuppleant: Helle Beyer
Alle på nær Andreas Fischer modtager genvalg, og bestyrelsen foreslår Kenneth Brix som ny
suppleant.
Derudover foreslår bestyrelsen Jeanne Rothman og Niels Johansen som deltagere ved
hovedklubbens repræsentantskabsmøde til marts.
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Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg
Punkt 5 – Eventuelt
1. Zibroovn til klubhuset
Henrik har indhentet tilbud på en Zibroovn til klubhuset og det blev besluttet at indkøbe
denne.
2. Nyt kredslogo til gavlen
Efter at vi har fået udarbejdet nyt kredslogo, er der indhentet pris på nyt 120 cm
kredslogo/skilt til montering på gavlen – det blev besluttet at indkøbe skiltet.
3. MobilePay
Vi kan med glæde konstatere at vores MobilePay bliver brugt flittigt, og i den forbindelse
blev det besluttet at opgradere til MobilePay erhverv.
4. Drøftelse af kommende prøver
Så snart der er egne deltagere nok, vil vi bestille nye prøver, men der er pt. ikke nok til
prøver i foråret.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 20.30
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