10. december 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. november 2015 i klubhuset med følgende
dagsorden:












Velkomst ved formanden
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde af 13. oktober 2015
Kontingent / Økonomi
Evaluering af kreds prøve den 8. november 2015.
Spor marker. Gaver til lodsejer/ landmanden.
Lav en liste over fremtidige opgaver/forbedringer der en på tale i kredsen.
Udarbejdes et prioriteringsliste.
Nyt vedrørende banerne/ Herning kommune?
Herning Open 2016, udvides med begynder B konkurrence?
Dato for generalforsamling 2016, hvem er på valg? Dirigent? hvem er ansvarlig for
indkaldelsen.
Bordet rundt
Nyt møde

AD1: Velkomst ved formanden
AD2: Referat godkendt fra bestyrelsesmøde den 13. oktober 2015
AD3: Økonomi gennemgang. Økonomien af kredsen viser at der er underskud, og at
træningsgebyr og salg i kantinen ikke kan bære sig selv. Derfor vil der komme stige af
træningsgebyret i 2016, samt gæstetræning til 30 kr. Priser i kantinen for salg af øl, sodavand og
kaffe vil stige allerede nu. Øl og sodavand stiger til 10 kr. kaffe til 5 kr. og månedskaffe til 50 kr.
AD4: Der var 7 deltagere og afholdelsen af prøven gik godt. Bespisning er en udfordring ved de
små prøver. Morgenmaden vil blive forenklet. Der var en god stemning både blandt deltager og
tilskuer der var tilstede.
AD5: Spor marker. Esper er ansvarlig for uddeling af gaver til landmændene og få en klarhed
over hvilket aftaler der er med de forskellige lodsejere.
AD6: Der er lavet en prioriteringsliste, som er følgende. Der er forbehold for ændringer
1. Rampe til opkørsel ved containerne. Forår 2016 inden sæson for græsslåning.
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2. Tag på container. Sommer 2016, Tomas er tovholder og vil finde en pris for etablering af
taget.
3. Lys på den nye bane og ned for enden af hundebokserne ved indgangen til den nye bane. Der
skal hentes tilbud på dette, kontra hvad kan vi selv gøre.
4. Retablering af aktivitetsbane. I 2016
5. Lav tag på terrassen.
6. Fliser foran klubhuset.
7. Gammel bane. Afventer svar fra kommunen, vedrørende kort over dræn som er lagt.
AD7: Afventer svar fra kommunen
AD8: Dommerne til Herning Open er ved at tage form. Vil formentlig være på plads inden
nytåret. John Rasmussen er tovholder på at finde dommer og figuranter til Herning Open 2016.
Der vil afprøves om der er grundlag for et Begynder B konkurrence i forbindelse med Herning
Open 2016.
AD9: Generalforsamling 2016. Dato er den 2. februar 2016 kl. 19.00 i klubhuset.
Alle er velkomme. Stemmerberiget er medlemmer af hovedklubben, Schæferhundeklubben for
Danmark. Kredsen er vært ved kaffe og et bid brød.
Indkaldelse vil foregå enten via hjemmesiden, klubhuset, mail og post medio december.
Ansvarlig for indkaldelsen er Anders og Britta.
Dirigent til generalforsamlingen, vil bestyrelsen kontakter Niels Bay.
Valg.
a. Næstformand – vælges for 2 år. (Genopstiller)
b. Kasserer - vælges for 2 år. (Genopstiller)
c. Sekretær – vælges for 2 år. (Genopstiller ikke)
d. Bestyrelsessuppleanter 2 stk. – vælges for 1 år.
e. Revisor og revisorsuppleant – vælges for 1 år.
f. To repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

AD10: Bordet rundet. Juleafslutning den 9. december 2015 kl. 19.00. Thea og Tomas er ansvarlig
for denne aften. Eigil varetager kantinen.
AD11: Nyt møde den 12. januar 2016 kl. 19.15 i klubhuset.
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