Bestyrelsesmøde – Kreds 62, den 23 september 2017
Tilstede:
Jytte Jensen (formand)
Jørgen Møller (kasserer)
Remmy Nielsen (næstformand)
Freddi Ralbjerg (BHU formand)
Annika Linnemann (sekretær, referent)
Anja Frimurer (medlem)
Steffen Olesen (suppleant)
Kim Hagedorn
Ikke tilstede:
Ejnar
René Bonde Gravang
Dagsorden:
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1.

2.

Orientering fra AU
Orientering fra BHU
Kredsens økonomi
Mix-Match
Holdpriser
Kurser
Kredsmesterskab
Mobilepay
Dagsøvelse
Julebanko
Bytur for trænere – udvalgsmedlemmer
Indkomne forslag
Evt

Emne
Nyt fra AU:
 Mix-Match den 17/9 gik rigtig fint.
 Der arbejdes på at finde en dommer til Kombi-skue
Kr. Himmelfartsdag i 2018
Nyt fra BHU:
 De kommende træningshold for den nye sæson er
på plads.

3.
Kredsens økonomi:
Økonomien ser god ud.

Holdpriser :
 For ny sæson – 14 lektioner;
 For medlemmer af kreds 62 kr. 600,00, ikke
medlem af kreds 62 kr. 800,00.
 Ungdomsmedlemmer u/21 år og pensionister –
medlem af kreds 62 kr. 300,00, ikke medlem af kreds
62 kr. 400,00
 Pladskort 600,00 halvårligt.
5.
Kurser:
 Der vil blive undersøgt om der er mulighed for at få
Nick Wanderum – Belgisk mand – til at give kursus i
kredsen.
 Der vil blive undersøgt om der skal være
sporkursus.
 Der vil blive undersøgt om Rudi vil give infoaften
om ”Kend din hund”.
6.
Kredsmesterskab:
 Remmi vil kontakte dommer, Gunnar Jensen, og
han kan komme med en dato, for afholdelse af
kredsmesterskab.
7.
Mobilepay:
 Der vil blive indkøbt en mobiltelefon med
telefonnummer i
kredsens navn, hvor man
fremover kan betale med mobilpay.
8.
Dagsøvelse:
 Der har været en forespørgsel fra anden
hunderace om en dagsøvelse, men det bliver ikke
på nuværende tidspunkt.
Julebanko:
 Der vil blive afholdt julebanko, den første onsdag i
december.
10. Byture for trænere - udvalgsmedlemmer:
 Det vil foregå den 9/11 – Remmy vil ringe og
bestille bord.
11. Indkomne forslag:
 Ingen indkomne forslag.
9.

Eventuelt:
 Remmy og Freddi vil undersøge priser på fleecetrøjer
eller skaljakker, og derefter at få tryk på – med
kredsens logo.

Hjemmeside skal gøres mere indbydende og der skal
være flere informationer – der arbejdes på sagen.

12.

Næste bestyrelsesmøde den 28/10 kl. 09:00.

