
Referat onlinebestyrelsesmøde
10. januar 2021

Deltagere
Fritz Hansen
Bertine Davelaar
Sisse Dahlin
Asge Nilsson
Jennifer Jørgensen
Niels True

Afbud
Jytte N. Madsen

Referent
Asge Nilsson

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt.

Meddelelser fra formanden
Intet at bemærke

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Jytte og Lene)
Intet at bemærke

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Fritz, Asge, Sisse)
Dommere

- Evt. strategi med rotationer
Vi er enige om at der skal findes en måde, hvorpå der sker en rotation i mellem dommerne,
sådan at vi får udskiftning mellem de forskellige dommere og at de nyere dommere får
rutine. Vi skal have højnet niveauet på især vores racedommere, sådan at de altid kan stå
som dommerformand til vores kåringer.

Dommerseminar
- Status

Dommerne er verificerede, og der er kommet et par tilbagemeldinger om deltagelse
- Dagsorden

Start kl 10
Tilgangen til bedømmelserne skal være positive.
Input til dagsorden sendes til Asge inden uge 5
Asge og Jytte sørger for at udforme dagsorden i samarbejde med Jørgen Finderup
Vi forventer deltagelse af 10-14 personer.

- Ansvarsområder
Frits sørger for forplejning - Smørrebrød, kaffe osv. Frist for tilmelding er 3 dage før.
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Hingstekåring
- Dommere

Martin Bloch og Pernille, den sidste dommer findes efter generalforsamlingen
- Gennemgang af to do liste

Der er styr på de ting der kan være styr på nu, resten må vi få styr på efter sidste tilmelding.

Generalforsamling
- De sidste løse ender

Bestyrelsens beretning mangler at blive færdiggjort, der er sat navne på de enkelte punkter.
Dog må vi afvente og se myndighedernes udmelding i forhold til forlængelse af
restriktionerne. Hvis restriktionerne forlænges, så er vi nødt til at udskyde generalforsamling
endnu en gang.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Anja, Bertine og Asge)
Intet at bemærke

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Der mangler de sidste regninger fra stævnet i vest, før kan det endelige regnskab ikke
færdiggøres.

Medlemskab i 2022 pr. dags dato:
10 aktive
4  familie
1 superfamilie
8 juniorer

Regionerne
Region Øst har afholdt juletur, med julesang fra Lundemarksgård og rundt i nærområdet. Det
var et hyggeligt arrangement i strålende vejr.
Bestyrelsen har netop afholdt bestyrelsesmøde og har bla. planlagt generalforsamling til d
28. februar 2022.

Evt.
intet at bemærke
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