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Referat
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 29/1-2019 kl. 19.00 Strandstræde 9
Tilstede: Gitte Eggert, Vibeke Grydehøj, Pia Christensen og Lasse Larsen fra bestyrelsen. Pia Jepsen
som suppleant og Ivan Grydehøj som webmaster.

1. Godkendelse af referat
Godkendt uden nogen bemærkninger
2. Dagsorden generalforsamling
Vedtaget dagsorden er vedhæftet.
3. Planlægning af generalforsamling
Vi møder op kl. 17.00 til opsætning.
Pia Jepsen laver chili con carne.
Der købes ind lørdag. Pia Jepsen og Lasse.
Gratis deltagelse til spisning med familie. Tilmelding 1 uge før.
Uddeling af pokaler:
Slideren
Spor
Årets Ærø Hundeklubber
Lasse sørger for pokaler. Der skal indstilles fra de forskellige hold.
4. Forårets træning
Hvalpe:
Unghunde:
Fortsættere.
Almen inspiration:
Spor:

Pia Christensen som træner og Pia Jepsen som hjælpetræner
Vibeke Grydehøj som træner og Julie Sander som hjælpetræner
Lasse Larsen
Se vedhæftede
Kører med tovholder

5. Præcisering af vedtægter samt flere hunde en/to ejere
Pia Jepsen har kigget på vores vedtægter og forslag til nye vedtægter kommer på dagsorden
til generalforsamlingen. Heri er det blevet præciseret hvordan klubben forholder sig til flere
førere og flere hunde. Se vedhæftede.
Pia har også undersøgt vedr. billeder og persondataloven. Se vedhæftede.
6. Kalender (annonce, indskrivning, bestyrelsesmøder)
Pia Christensenkontakter Bettina LetKøb vedr. annonce til forårs træningen.
Næste bestyrelsesmøde d. 27/5-2019 kl. 19.00
Julefrokost for bestyrelse, trænere og andre frivillige, der yder en indsats. Lørdag d. 9/3-2019
kl. 18.00 i Strandstræde 9. Invitation følger
7. Økonomi.
Regnskab afventer at Claus kommer hjem
8. EVT

Jeanette Albertsen havde sendt en forespørgsel om tilskud på kr. 500,- til sporholdets
julefrokost. Det blev afslået med den begrundelse at klubben ikke giver penge ud til den slags
arrangementer på enkelt hold, men kun hvis det er til hele klubbens gode.
Jeanette havde også kontaktet en, der hedder Karina, som gerne ville komme og holde
adfærds foredrag. Pris kr. 7500,- for 2½ time og kr. 4000 for 1 time. Der er ikke noget
baggrund på Karina, ingen hjemmeside så vi kunne se hvad hun står inde for. Og så synes vi
at prisen var for høj.
Jeanette har så forespurgt ved politiet vedr. næsearbejde og vender tilbage med info om
hvornår og hvor meget.
Der blev aftalt at købe en bårebuket til tidligere formand Jane Kristensens bisættelse kr. 150,-

