Bestyrelsesmøde den 19. juli 2011 - skypemøde
Deltagere: Kaj Klysner, Jesper Thode, Birgit Åman, Connie Johansen og Vibeke Kvist.
Referent: Vibeke Kvist
Dagsorden – Referat med kursiv:
1. WUSB 2013
Det bliver fra den 30. maj 2013 til den 2. juni 2013.
Stedet bliver Fårup Skovhus i Nordjylland
Alt omkring økonomi går igennem og skal godkendes af kassereren.
Vi vil se om vi kan finde en, gerne flere sponsorere der vil hjælpe med økonomien. Der er vist interesse
fra en sponser, Birgit følger op.
Tilmeldinger går gennem udstillingsudvalget, Kaj tager kontakt angående det og for at få ringpersonalet
booket.
Conny tager kontakt til Fårup Skovhus og campingplads, for at reservere lokaler og værelser.
Bestyrelsen vil holde næste møde oppe ved Connie den 30. august 2011, for at se området, vi glæder
os.
2. Klubblade til DKK
Der er ændringer i hvem der skal modtage bladet, Jesper tager sig af dette.
3. Forespørgelse fra Web-redaktør om særskilte mailadresser til bestyrelsen
Der er enighed om at der ikke er et behov for dette.
4. Kassereren
Medlemstal pr. 19. juli 2011 er 90 medlemmer.

Mørkøv har givet et overskud på ca. 8.000 kr. før indbetaling til DKK.
5. Eventuelt
Medlem foreslår at man på hjemmesiden laver et opslag omkring glemte ting fra udstillinger. Det er en
god ide, Jesper kontakter web-redaktør.
Forsøg med nyhedsbrev fra klubben på mail.
Det skal ikke erstatte vores blad blot tænkt som et supplement i mellem bladene. Det kan efterfølgende
ses i bladet. Det er ikke alle der går på hjemmesider, men man læser som regel sine mails. Der kan evt.
lægges en rubrik på hjemmesiden og i Bernharden med tilmelding til nyhedsbrev.
Vibeke tager kontakt til Helle om hvordan vi kan få det op at stå rent praktisk. Er der nogen gode forslag
til indhold så send gerne en mail til Vibeke (se mailadresse på side 3 her i bladet).
Næste møde d. 30. august 2011 i Nordjylland ved Connie.

