Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg

Referat fra bestyrelsesmøde
Mødedato:
Mødested:
Deltagere:

Onsdag den 18. november 2020 kl. 19.00
Klubhuset
Niels Johansen, Jeanne Rothman, Helle Beyer, Chrestina Christensen,
Michael Beyer, Kenneth Brix og Sanne Carlsen

Fraværende:
Referent:
Sanne Carlsen
Punkt 1 - Gennemgang af klubbens økonomi og konsekvens af nedlukning
Klubbens økonomi fremlægges. Nedlukningen i foråret og den manglende kontingentindtægt
mærkes stadig. Dog medvirker det store antal kursister i efterårssæsonen til en fornuftig balance.
Punkt 2 - Status vedr. igangværende sæson
Der er i alt indskrevet 71 hunde i denne sæson. Stemningen på holdene er god og kursisterne virker
glade og tilfredse med træningen. Mange deltager på både byture og runderinger. Kursisterne har
taget godt imod vores Covid-19 regler og efterlever dem med stor respekt.
Punkt 3 - Afslutning vinter 2020
På grund af Corona har bestyrelsen besluttet at aflyse afslutningen, men hvert hold har mulighed for
at lave anderledes træning, sidste gang den 29. november 2020.
Punkt 4 - Drøftelse af sæsonstartdato forår 2021
Sæsonstarten blev planlagt til søndag den 14. februar. Der tages dog forbehold for det på
opstartstidspunktet aktuelle forsamlingsforbud. Hvis det fortsat er begrænset til 10 personer,
udskydes sæsonstarten.
Punkt 5 - Drøftelse af aktiviteter i 2021
Der er lavet et udkast til aktivitetskalenderen, men der planlægges ikke nogen ekstra kurser eller
foredrag i foråret 2021 da det vurderes for usikkert i forhold til Covid-19.
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Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg
Punkt 6 - Forberedelse til generalforsamling
Datoen for generalforsamlingen blev aftalt til den 7. februar 2021, i håb om at forsamlingsforbudet
er ændret.
Aktuelt er følgende på valg:
•
Formand: Niels Johansen
•
Bestyrelsesmedlem: Michael Beyer
•
2 suppleanter: Sanne Carlsen og Chrestina Christensen
•
Revisor: Bettina Johansen
•
Revisorsuppleant: Helle Klink
•
2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet 21. marts 2021 i hovedklubben
Punkt 9 – Eventuelt
Træneraspiranter
Forslag til nye trænereaspiranter blev drøftet
Kontingent
Kontingentet blev drøftet med henblik på, at nogle melder sig til hold halvvejs eller senere i
sæsonen
Da vi samtidig ændrer vores kontingentpris fra 2021, vil de nye priser være som følger:

Sæsonkontingent (hel sæson)
Sæsonkontingent (halv sæson)

Medlem af hovedklubben
Kr. 400,Kr. 250,-

Ikke medlem af hovedklubben
Kr. 500,Kr. 300,-

Investeringer
På sigt ønskes indkøb af flytbare skjul.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 20:17
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