Referat for bestyrelsesmøde
Dato: 22032016
Tid: 19.00
Sted: Hos Anna Grete
Ansvar for dagsorden: Alle
Mødeleder: CHRISTINA
Referent: Bodil
A. Godkendelse af dagsorden: 
godkendt
B. Godkendelse af referat: 
godkendt
1. Siden sidste (o) Christina
a. Fra landsorganisation: (CA og JH): d
iskussion af kontingentstigning, men dette blev
ikke aktuelt. Alle blev genvalgt.
i.
Fra kredsen: 
gennemgået.
b. Lokalt:
i.
Budget: (AG)
● Medlemsskab opdatering: 
gennemgået 54 medlemmer i alt.
● Udgifter for måneden: 
gennemgået.
ii.
Nye hold: 
Hvalpehold i morgen der er 9 tilmeldte.
iii.
Gave til afgående bestyrelsesmedlemmer: 
Jens Henrik sørger for at køb
afskedsgave til Ilse og Eva.
iv.
Gave til trænere: konfirmation 250 kr., jubilæum 500kr, bryllup 500, rund
fødselsdag 500kr. Afgåede bestyrelsesmedlem buket 150200kr. Barsel 150200.
v.
NOM. Nordisk mesterskab: 
Er endelig afgjort at vi i Lemvig skal holde Nordisk
mesterskab efterår 2017. Spændende projekt.
2. Fællestræningsaften
a. Indhold og ansvarsfordeling 
sidste tilmeldingsdato 13/4 til trænere Trine laver 3 hold
der skal rokere mellem de 3 aktiviteter. Kage: Lilly, Trine bage kage. Lilly vil også erne
lave kaffen.
b. Trænerne skal selv finde hunde der skal lave opvisning.
3. Orientering fra udvalg.
a. Renoverings Udvalg: (Alle). 
I løbet af året skal der laves en garage. plæneklipperen
skal til service det står Jens Henrik for. Agility banen skal gøres færdig. Det skal evt en
weekend tages ud af kalenderen for at gøre banen færdig, og kravlegården skal rep.
i.
Hvad trænger til forbedring?
ii.
Redskaber: 
skal gåes igennem inden konkurrence
b. Trænerudvalg:
c. Info: koder 
Gennemgået, officielt meddelelser går gennem conventus.
d. Konkurrence:
i.
kommende agility f
ællestræning skal også bruges til evt at finde hjælpere til
agility. Der skal afholdes en mødeaften. Måske konrad kan/har en liste over en to
do liste.
ii.
kommende kredskonkurrence: 
19/6, der skal bruges en sporlægger B A E.
Jens Henrik laver en to do liste. Der skal jo også være hjælper. Alle må gerne
tænke på dette.
e. Sponsor:
i.
Hvad er status i forhold til premiere til kommende konkurrence?: D
er
kennel maj Reed corner. Der er forslag, om at man kan spørge nogle delikatesse
forretninger i byen, om de kan sponsorere nogle gaver.
ii.
Hvordan fungerer sponsor ordninger i forhold til præmierer
iii.
Hvordan reklamerer vi for sponsorerne under konkurrencen?

f.

Aktivitetsudvalg:
i.
Kage/kaffe til fællestræning: 
dette er der styr på.
ii.

Forslag til andre aktiviteter i årets løb: 
Ane Grete og Trine har lavet nogle
aktiviteter for klubbens medlemmer der ikke nødvendigvis havde konkurrence
ske til. Så helt uforpligtende. Der bliver hængt opslag op i klubhuset.

iii.

PR og information om træningsmuligheder

4. På sigt:
5. Næste mødedato: 
D. 26/4
6. Eventuelt: 
emne til næste møde briknøgler til klubhuset.

