Aktivitetsudvalgets møde 15.02.2014
Deltager: Louise Nielsen, Hanne Bank Pedersen, Marianne Rasmussen og Lise Kjær
Afbud: Louise Hoff Kloster Lauridsen
Referent: Lise Kjær
Konstruering:
Ansvars område
Kontaktperson - Louise Nielsen
Berner Bladet - Louise Hoff
Økonomi - Hanne Bank
Menig - Marianne Rasmussen
LP / Rally på Hasmark
-

Skaffe dommere TJEK

-

Ringpersonale Marianne Rasmussen LP / Rally (Tidtager) ??

-

Prøveleder Afvent tilmeldinger

-

Opdatering af hundeweb LISE

-

Ansøgning til DKK via hundeweb TJEK

-

Bestille papirer og modtage fra DKK via hundweb LISE

-

Registrere prøveresultater efter prøven via hundeweb LISE

-

Sørge for at DKK får papirer senest en uge efter prøve afholdelse LISE

-

Betale dommer og attestere bilag på dagen LOUISE NIELSEN

-

Budget for prøver

-

Afregning, kørsels, gaver, forplejning - HANNE taler Lene

-

Regnskab for prøver efterfølgende sendes til bestyrelse HANNE

-

Købe dommer gaver LOUISE NIELSEN

-

Hente udstyr til LP prøver i Odense og bringe det tilbage efter prøven HANNE

-

Sørge for at udstyr til prøver altid er ajourført – f.eks er der nok pinde til pindeprøve eller
skal de bestilles, er der nok præmiebånd osv. HANNE / LOUISE HOFF

-

Søge om sponsorater til præmier

-

Afhente sponsorater og bringe dem med til prøverne LOUISE NIELSEN (Sjælland)/LOUISE
HOFF (Jylland) (tale med udstillingsudvalget??)

-

Uddeling af præmier og tak til dommer LOUISE NILESEN / HANNE BANK

-

Opsætning af bane og modtagelse af resultat bøger. Dommer kommer typisk 1 time før
prøvestart for at sætte bane op og lige gennemgå tingene ALLE

-

Nedtagning af bane og oprydning efter prøver ALLE

-

Udsendelse af PM og numre via hundeweb men PM skal man selv skrive og uploade til
hundeweb LISE

-

Modtagelse af eftertilmeldinger LISE

-

Besvare spørgsmål til prøver – typisk er der nogen som ringer og hører om de alligevel kan
komme med eller om de afmelde osv. LISE

-

Sørge for at katalog kommer til trykning til aftalt deadline med f.eks. udstillingsudvalg
HANNE

-

Sørge for at tak til sponsorerer eller plakater fra sponsorer bliver sat op og sendt til feks
Bernerbladet eller kataloget LOUISE NIELSEN

-

Bestille rosetter/pokaler til 1-2-3 i alle klasser inkl. indgravering LOUISE HOFF

Bernerbladet
Louise Hoff (eller Hanne) skriver Nyt fra Aktivitetsudvalget med intro af det nye
aktivitetsudvalg - den 1. marts
Generalforsamling

Den 5. april
Deltagelse er krævet mindst et medlem - Hanne og Marianne deltager, Louise N er på ferie. Louise Hoff?
Trænerseminar

Evt. foredrag i efteråret
Forslag Rie Ravn
½ dag med træner og ½ dag åben for alle
- emner fx. ringtræning i vores træning
Hjemmesiden
- Opdatere hitlisten - Man behøver ikke længere indsende kritik - Hanne tager den fra Hundeweb.
- Point lighed under LP -> hvad gøres der??
- General gennemlæsning af siderne - alle læser igennem og behandles næste gang
Næste møde
Datoer sendes rundt....

