Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Dato: 12/5, 2014 kl. 19.00 i klubhuset.

Bestyrelsesmøde
Tilstede: Claus, Merete, Jørgen, Leif J, Leif C

Dagsorden

Drøftelser etc.

Gennemgang og godkendelse af referat fra
sidste møde
Nyt fra formanden:
1. Der er blevet sagt nej til oprettelse af en ny
kreds i Sorø.
2. IPO3 DM
3. OK aftalen om mobiltelefoni er på plads,
orientering v. Jørgen.
.

Nyt fra kasserer:
 Kredsens økonomi.
 Kørselsgodtgørelse
.
Nyt fra BHU:

Beslutninger
med angivelse af
eventuelle frister

godkendt

1. Tage til efterretning
2. Forløb godt, god stemning 28 deltog (
dog 3 skader)
3. I forhold til aftalen med OK-følg link på
hjemmesiden
BAK DENNE GODE AFTALE OP

Status 2014; driftsoverskud på ca. 2500 kroner
1. Vedrørende kørselsgodtgørelse ved
kørsel for kredsen
Drøftelse af holdene foråret 2014

a) Kørselsgodtgørelse
fastsat til
2 kroner / km

Ansva
rlig /
opgav
er

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse





Afsluttet forårs hold.
Afholdt prøve.
Div. fra trænermøde.
Opstart af nye hold til august.

Hvalpehold og familieholdet opleves at have
fungeret godt
IPO holdet lidt vekslende; ændres næste sæson
til lydighedshold

Næste Sæson

a) Vedtaget: Tilmelding er
først gældende ved
registreret betaling’
b) Tilmelding er bindende, og
betaling returneres kun i
særlige tilfælde, og ikke
efter tilmeldingsfristens
udløb.

C-arbejde

a) Der annonceres som
vanligt i BY og LAND og
Midtsjællands folkeblad

Vedrørende tilmelding til prøver/konkurrencer kr
29

Hunde/hundeførere, der ikke egner sig til Carbejde
Sæson efterår 2014

Kun muligt for
 medlemmer af
Schæferhundeklubben
eller anden specialklub
for en
brugshunderace.
 ved betalt holdgebyr
 for brugshunde / ikke
blandingshunde
Figurant vurderer dette evt.
sammen med BHU

Indskrivning den 10. august
klokken 10 i klubhuset
Første træningsdag den 13.

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse
august 2014
!4 uger med pause i uge 42
Mulighed for 2 spordage pr
hold
Gebyr 500 kroner + 150 for Carbejde
Selvtrænergebyr uændret til
2015
Verserende sager:
a) Opsamling fra arbejdsdagen
b) Kurser for hjemmeplejen?
c) Cafeen, Jørgen har diverse forslag.

Eventuelt:
d) Samarbejdet med SBH

a) Jørgen har lavet opsamlende liste fra
arbejdsdagen-Hvad nåede vi?
b) Leif Kontakter Bent Andersen for viden
om skatteregler
c) Jørgen og Bodil har lavet udkast til
Cafevirksomhed. ’
Bodil vil gerne hjælpe i Cafe
Forslag om gratis kaffe og salg af
sandwich, slik, cupcakes, chips

Vedrørende pkt c: det prøver vi
fra næste sæson; flot initiativ
Se hjemmesiden

Fungerer fint
Der er altid rent og ryddeligt
Godt samarbejde på arbejdsdag

Punkter, der skal følges op på de næste møder:
e)

Næste Møde

10. september 2014
klokken 19

