273. februar 2018

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. Januar kl. 19.15
på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst ved formanden
Gæstebesøg af sponsorudvalget
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 05.12.2017
Økonomi v/Hans Jørgen
Generalforsamling
Herning Open 2018
50 års jubilæum
Bordet rundt
Nyt møde

Indkaldelse fremsendt til:
Eigil, Calle, Tomas, Daniel, Esper, Britta og Hans Jørgen
Afbud:
Esper og Calle

Ad 1:

Britta bød velkommen

Ad 2:

Sponsorudvalget fremlagde en række ideer for at optimere
markedsføringen af kredsen internt, såvel som eksternt. Ideer som
blev godkendt af bestyrelsen:
• Sponsor-/medlemsvæg: Kredsens medlemmer kan
donere/sponsorere et mindre beløb til kredsen, imod at få et
billede af sig selv og sin hund, samt en tilhørende tekst,
indrammet på en væg i klubhuset. Billedet og teksten vil
fungere som en profil/CV på en sådan måde, at resterende
klubmedlemmer kan få indblik i det enkelte medlem.
Bestyrelsen håber at størstedelen af medlemmerne vil bakke
op om tiltaget, for dels at integrere medlemmerne på tværs af
kredsen, samt at styrke kredsens økonomi. Beløbet for
sponsoratet er endnu ikke fastlagt.
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• Merchandise: Kredsens vil tilbyde muligheden for at
medlemmer, såvel som gæster, kan købe handsker, huer,
halsedisser m.m. i klubhuset. Dette merchandise vil
indeholde kredsens navn/logo i det mulige omfang for
beklædningen. Implementeringen og prisen er ikke fastlagt
endnu.
• Sponsortur: Sponsorudvalget arrangerer en tur gennem
Herning d. 5. Maj og Ikast d. 12 Maj, hvor kredsens
medlemmer kan deltage i at indhente sponsorater til Herning
Open. Sponsoraterne vil være i form af gaver og/eller
kontanter, fra butikker og lokale handelsmænd i de udvalgte
byer.
• Reklametavle: En ”større” tavle som bliver opstillet ved
klubbens træningsarealer, hvor sponsorer kan få en længer
varig reklame fremvist ved klubben. På reklametavlen vil der
være plads til flere reklamer, og sponsoren kan vælge
mellem et antal alternativer ift. tidsrum, og dertilhørende
prisomfang, til fremvisningen af reklamen. Størrelsen og
placeringen af tavlen, samt prisen for reklameabonnementet
vil blive fastlagt på en af de kommende bestyrelsesmøder.
Yderligere fremlagde sponsorudvalget et regelsæt for sponsorater,
som beskriver de regler og vilkår der, i fremtiden, vil gøre sig
gældende for sponsorer, standplads-købere og kredsen imellem.
Regelsættet står på kontraktform og er som udgangspunkt
godkendt af bestyrelsen, dog er der detaljer i indholdet som skal
korrigeres inden implementering.
Ad 3:

Referatet fra bestyrelsesmøde den 05. december blev godkendt

Ad 4:

Hans Jørgen fremlagde økonomien for året 2017. Dette blev
godkendt og bliver fremlagt for klubben til generalforsamlingen i
februar.

Ad 5:

Britta gennemgik den forløbende agenda for generalforsamlingen,
som efterfølgende blev fastlagt med få input fra bestyrelsen.
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Ad 6:

Til Herning Open er der blevet fremlagt et forslag om at afholde en
agility konkurrence, dette er bestyrelsen ikke afvisende overfor, og
detaljerne bliver fastlagt de kommende møder.

Ad 7:

I forbindelse med kredsens 50 års jubilæum i år er der ytret et
forslag om at indsende en forespørgsel til at kredsen kunne
afholde DM/VM udtagelse.
Som alternativ til DM/VM udtagelse er der forslået at afholde et
særskilt arrangement, som skal have til formål at synliggøre
kredsen for mulige medlemmer. Arrangementet skal vise hvorfor at
man som kommende hundeejer, skal vælge at købe en
schæferhund og blive medlem af schæferhundeklubben samt
kreds 14. Detaljerne af arrangementet vil blive uddybet på et
senere tidspunkt, såfremt denne løsning bliver besluttet. Dog vil
arrangementet bære præg af aktiviteter og alternative
træningsformer for alle typer af hunde/hundeejere.

Ad 8:

Til ”Bordet rundt” skiftedes bestyrelsesmedlemmerne til at
fremlægge punkter/forslag til aktioner/forbedringer:
Britta

Der er indkaldt til schæferhundeklubbens
formandsmøde, hvor formanden for de
enkelte kredse mødes for at afholde
Workshops/diskutere hovedklubbens
problemstillinger. I denne forbindelse er Britta
blevet forhindret i at møde, og en
repræsentant for formanden vil blive sendt.
I forbindelse med sæson-/juleafslutningen
sidste år, vil bestyrelsen gerne ytre en tak til
Eigil, for hjælpen samt afholdelsen af
arrangementet.
Heidi og Mark sendes på trænerkursus ved
næst kommende mulighed.
Britta og Tomas sendes til trænerdag, hvor
alternative træningsformer/-ideer bliver
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præsenteret for og udvekslet imellem landets
trænere.
Nye tider for træning bliver lagt op på
hjemmesiden.
Tomas

Ad 9:

Der opfordres til at man rydder op efter sig
selv i klubhuset. Der er enkelte
klubmedlemmer som bruger unødigt meget
tid på at rengøre klubhuset og rydde op efter
andre medlemmer.

Der blev besluttet at næste bestyrelsesmøde skal afholdes d. 20.
februar 2018 kl. 19.00 på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen.

Referat: Daniel Weidick-Kristensen
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