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Ref. Bent Jacobsen 

 

1. Referat og postliste. 

 Referater fra d. 4. jan. og d. 1. februar blev underskrevet.  

 Til postlisten blev uddybet spørgsmål vedr. henvendelse til Aktivitetsudvalget og omkring 

hvalpepakker. 

 Christian er udtrådt af bestyrelsen og Louise overtaget hans plads og er på valg 2016 

 

2. Økonomi. 

 Portoafregning på plads. 

 Opfølgning på porto aftale med Post Danmark om fornyelse. 

 Konto med fast rente blev underskrevet. 

 Økonomi ikke bogført til d.d. venter til næste møde. Der ryddes op i gammel kortfristet gæld 

 Der holdes øje med udestående på gamle præmiekuponer og der laves output/input 

økonomiskema over de nye præmiekuponer. 

 

3. Generalforsamling. 

 Kandidater nok til ny bestyrelse og til suppleanter. 

 Ikke nok opstillede til Avls- og Sundhedsudvalget og der mangler suppleanter.  

 Gennemgik indkomne forslag og bestyrelsen foreslår uændret kontingent samt forslag omkring 

tilpasninger af vedtægter på baggrund af ændrede standardvedtægter og generelle ønsker fra 

DKK. 

 Referent på plads. 

 Revisorer næsten på plads 

 Udvalgsmedlemmer ok 

 Styr på gaver 

 Bestilles til 50 til generalforsamlingen 

 Debat omkring kriterier for klubnåle og æresmedlemmer – dog skal æresmedlemmer udnævnes 

af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. 

 GF materiale på plads. 

 

4. Nyt fra udvalgene. 

 Udstillingsudvalg: Indsendt forslag til generalforsamlingen 

 Avls- og sundhedsudvalget: Kompendium fra Avlsbeskrivelsesarrangementet er på trapperne 

afventer de at de sidste prøver kommer retur fra Tyskalnd 

 Aktivitetsudvalget: Indsendt forslag til generalforsamlingen  

 Rikke Mollerup tilgår udsvalget.  

 Trænerseminar kan aflyses 1 måned for afholdelse af hensyn til bestilte foredragsholder.  

 Sponsorudvalg: Intet nyt. 

 It-udvalg: Se pkt. 6. 
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Ref. Bent Jacobsen 

 

5. Nyt fra Træningspladserne. 

 De Sønderjyske træningspladser har afholdt et fællesmøde med henblik på øget samarbejde. De 

afholder skue d. 8. august i Nørbølling og desuden arbejder på div. tiltag. 

 Generelt skal træningspladserne sørge for at deres link til hjemmesider virker og at 

kontaktpersonerne er opdateret.  

 

6. Hjemmeside. 

 Arbejdet med ny hjemmeside skrider frem og involverede i den gamle informeres. 

 

7. Næste møde. 

 Aftales i den nye bestyrelse. 

 

8. Evt. 

 Diskuterede henvendelser fra ikke medlemmer om hvor meget service de skal have. 

 


