21. april 2016
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag, den 19. april kl. 19.15
på Enggårdvej 11, Snejbjerg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Velkomst ved formanden
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. marts 2016
Økonomi ved Anders
Herning Open 2016
Sponsorer opdatering
Bordet rundt
Nyt møde

Afbud: Torben H
Ad 1:

Britta bød velkommen

Ad 2:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 3:

Regnskabet også godkendt. Anders har søgt midler fra Herning
kommune til nye skjul på ny bane. Han fik 8.000,- til projektet. Godt
gået.
Eigil, Tomas & Esper har lovet at lave de nye skjul inden Herning Open.

Ad 4:

Anders tjekker op på værelser til dommere og figuranter til HO. Spørger
også vandrehjemmet om campister må komme i bad derovre til samme
pris som sidste år.
Elsebeth har sørget for toiletvogn.
Tomas har sørget for lån af kølevogn.
Bestyrelsen har I enighed med sponsor Søren, besluttet hvilken reklame
der skal bruges til DM i Vildbjerg. Samme reklame (måske med få
rettelser) skal også bruges til lysskilte ved indfaldsvejen til Herning.
Hans Jørgen tager kontakt til kommunen ang. skiltningen

Det blev denne her:
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Vi afholder HO-planlægningsmøde Tirsdag, den 17. maj kl. 19.15.
Deltagere: John, Vibeke, Eigil, Britta, Tomas, Anders, Thea & Hans
Jørgen.
Ad 5:

Vi har p.t. fået omkring 25.000 ind fra sponsorer. Enten i form af foder,
gaver eller kontanter. Det beløb må meget gerne blive stører, så har du
en ide til et firma vi skal kontakte, så sig det til én fra bestyrelsen eller
send en mail til hjprimdal@gmail.com så tager vi gerne fat i firmaet.

Af 6:

Anders vil forsøge at få penge fra nogle fonde til en ny hvalpebane. Det
kræver en god beskrivelse af vore ønsker. Der arbejdes videre med
planen. Vi forventer ikke at det bliver i år, men håber på 2017.
Eigil har en nevø som laver foredrag fra hans tid i Sirius patruljen. Det
kunne være rigtig sjovt at få ham til klubben og fortælle om arbejdet
med hundene deroppe. Eigil spørger om pris/tid.
Vi kan måske komme i betragtning til at afholde en udtagelse til DM/VM
i oktober i år. Det vil være godt for klubben, men kan vi magte opgaven?
Det vil kræve hjælp af en del medlemmer. Er man indstillet på det?

Ad 7:

Næste møde er 24. maj kl. 19.15 hos Anders.
Referat: Hans Jørgen Primdal
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