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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 10.8.2020 kl. 18 

AFBUD: Michael og Cissie 

Sted: Viggården 

Bente Stege bad om ordet inden starten af mødets dagsorden. Hvorefter hun læste et brev 

op til bestyrelsen omhandlende det af Birte Bjørn udarbejdede udkast til planlægning af 

sommerskuet. 

Brevet blev kommenteret af bestyrelsen, og efterfølgende af Bente Stege afleveret til 

formanden. 

1. Velkommen 

2. Meddelelser fra formanden – Stadigvæk it- spor af tidligere formand. 

3. Økonomi – ingen ændringer.betaling 

Overskud – fra påskeskue – pga at ikke alle har ønsket tilbagebetaling - ca. 6000kr. i overskud. 

Overskud – fra Rally-prøven – ca. 5000 kr. 

4. Sommerskue i Hårlev – aflyst på grund af mange deltagere og på grund af den seneste 

udvikling i covid19 og ingen ændring i retningslinierne.  BB skriver til dommere og 

ringpersonale. Pernille skriver tekst til hjemmeside og facebook 

5. Nyt fra udvalgene  

5.1. Udstilling, skuer & matcher. – se ovenfor 

5.2. Juleskue d.6.12.  – spørge de nuværende påsatte … 

5.3. Aktiviteter, kurser & foredrag 

Nattrim afholdes d. 25.9. i Herlufsholm Skovene 

Hvis juleskuet ikke kan afholdes er der forslag om et hyggearrangement. 

OBS Basiskursus – 31.10.2020 –  

Træning - nye trænere – Hvem er i gang, hvor? Jette Mielsskov – regner med at skaffe plads i 

Præstø – området. Lars Nielsen og Cissie Hansen træner som elever i Vordingborg hos Pernille. 

Doris Thun Sørensen  - Faxeområdet  

har søgt om 3600 kr. for basiskursus og adfærdskursus  
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5.4. Hjemmeside/FB/Hunden 

Vigtigt at sørge for opdatering og rettelser af informationer også vedr trænere, alt bør 

tilrettes. 

Indlæg til Hunden sendes til Birte med de nødvendige oplysninger senest d.13.8. 

6. Generalforsamling  

6.10. Middag kl. 18. Generalforsamlingen starter kl.19.30.  På valg er Michael, Bente, Pernille 

og Cissie. Annette Bak Frederiksen er dirigent. Jeannie sørger for annoncering på 

hjemmeside. Betaling af mad via hundeweb. BB sørger for at annoncere via hundeweb. 

Pernille kommer først kl.19.30… BB og Jesper mødes med Annette Bak Fredriksen. 

7. Næste møde  - tirsdag d.15.9. kl. 18 .Lis hun skaffer et sted, hvor vi kan være. 

8. Eventuelt  

Tak for i aften. 

 


