Fællesmøde d. 30.10.2021
Tilstede: Anna Andreassen – Erling & Else Marie Kolding Jakobsen – Inge & Lars Bibby –
Majbrit Maagaard – Joanna Gram – Rikke Fenger Poulsen Jeremiassen - Monica Ø. Rasmussen
Afbud: Rachelle van der Poel - Miriam Johanna Schoones – Werner Bartch - Louise Viberg Christiansen - Joan
Kjeldsen - Britta Staugaard
Referent: Monica Ø. Rasmussen
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Bordet rundt
3. Kørselsgodtgørelse
4. Budgetter for arrangementer og arrangementer og evt. underskud
5. Referater til information
6. FB vs hjemmeside: Hvordan bruger vi hvilken platform og i hvilken situation
7. Gensidig info
8. Hvalpepakker
9. 10+ listen
10. Medlemsmøder
11. Evt.
2. Bordet rundt
Aktivitetsudvalg
Joanna Gram fortalte om de arrangementer der blev aflyst pga. for få tilmeldte.
Der arbejdes på vognkørselsdage på Sjælland d 30.04.2022 – Fyn d 01.05.2022 og Ålborg d 11.06.2022
Der blev talt om at lave et kort over gode gåture i Danmark. Klassificeredes i forskellige kategorier. Inge Bibby har en
engelsk bog med gåture, som kan bruges som inspiration. Webmaster og Joanna arbejder på det.
Hasmark 2022:
Forventning om at lave uofficiel vognkørselskonkurrence (begynder og arbejdsprøve) med en svensk dommer. De
svenske vognkørselsregler er ved at blive oversat til dansk.
Rally afholdes lørdag og LP søndag.
Der skal laves en annonce efter flere medlemmer til Aktivitetsudvalget.

Avls & sundhedsudvalg (Inge Bibby)
Der arbejdes på:
Næste avlsbeskrivelse.
Foredrag på Sjælland om fertilitet.
Artikler til Berner Bladet/Hjemmeside.
Foredrag på KU Sund.

Bestyrelsen (Anna Andreassen)
2 bestyrelsesmøder er afviklet i august og oktober.
Generalforsamling 2022 er under planlægning.
Formand for ASU (Inge Bibbi) og klubbens formand (Anna Andreassen) har været på DKK’s inspirationsdage. Der
kommer et selvstændigt referat herfra.

Webmaster, Medlemsadministrator, IT-udvalg, Redaktør (Monica Ø. Rasmussen)
Opfordring til udvalgene om at opdatere/tjekke at deres punkter på hjemmesiden er up to date.
Brug af hjemmesiden, når der laves arrangementer med tilmelding i klubben.
Husk indbydelser på hjemmesiden.
Husk at reservere datoer i udvalgenes respektive kalendere.

3. Kørselsgodtgørelse
Gennemgang af brugen af kørselsgodtgørelsen.
Det er eget ansvar at søge rettidig kørselsgodtgørelse.

4. Budgetter for arrangementer og arrangementer og evt. underskud
Kort gennemgang og reminder om at huske de aftaler, der ligger om udarbejdelse af budgetter inden afholdelse af
arrangementer, samt om at sende budgetter til kassereren i bestyrelsen, samt at der så vidt muligt laves
arrangementer, som ikke giver underskud.

5. Referater til information
Reminder om at huske at lave/sende referater fra møder og lignede til bestyrelse og webmaster.

6. FB vs. hjemmeside: Hvordan bruger vi hvilken platform og i hvilken situation
General snak om brugen af Facebook samt hjemmeside.
Der blev aftalt at materiale til hjemmesiden sendes til webmaster som vanligt, webmaster laver også tilhørende
opslag på Facebook.

7. Gensidig info
Der oprettes et forum, hvor alle udvalg kan orientere internt om div tiltag o. Lign. Forummet er til kort orientering,
er der spørgsmål, stilles de direkte til forfatter af opslaget.

8. Hvalpepakker
Der er enighed om at hvalpepakkerne skal opdateres.

9. 10+ listen
10+ listen genoprettes. Helle Sinclair står for at fører listen.
Listen hører til under ASU.

10. Medlemsmøder
Udsat grundet tidsmangel

11. Evt.
Udsat grundet tidsmangel

