Bestyrelsesmøde den 11/11–09, Kl. 19.00
Deltagere: Kaj Klysner, Jesper Thode, Knud Olsen, Birgit Åman og Lise Christensen
Referent: Lise Christensen
Dagsorden:
1. Godkendelse af forrige bestyrelsesmøde.
2. Etik og åbenhed i bestyrelsen
3. Møde? /Hvidovre
4. Drøftelse af; Hvad kan bestyrelsen i forbindelse med medlem føler sig udsat for chikane.
5. Sag vedrørende medlem.
6. Præmisser for fremtidige udstillinger
7. Royal Canin Show 2010
8. Medlemsmøde 12/12-09
9. Fra kassereren.
10. Eventuelt
Referat:
1.

Godkendelse af forrige bestyrelsesmøde.
Godkendt.

2.

3.
4.

5.
6.

Etik og åbenhed i bestyrelsen:
Drøftet på møde – Bestyrelsen / Klubben deltager ikke i udredninger mv. hvor årsag er at
medlemmer ”verbalt / skriftligt angriber” hinanden. Det er et helt privat anliggende
mellem medlemmer. Hvis medlemmer ønsker at bestyrelsen bliver gjort bekendt med
diverse uoverensstemmelser, SKAL henvendelserne foreligge pr. skrift /mail.
Møde? /Hvidovre
Se ovenfor…
Drøftelse af; Hvad kan bestyrelsen i forbindelse med et medlems opfattelse af chikane..
Sekretær skriver til medlemmet – at bestyrelsen ikke kan hjælpe – men henviser til at
kontakte DKK.
Sag vedrørende medlem.
Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde
Præmisser for fremtidige udstillinger
Inden den enkelte udstillingsgruppe søger dommer skal der tages kontakt til
udstillingsudvalget. Dette for at forhindre at flere grupper kontakter samme dommer.
Knud laver en liste over hvilke dommer der gennem de seneste år har dømt hvor – og
sender ud til alle udstillingsgrupperne.

7.

8.

9.

Tidspunkter for udstillinger bør planlægges mindst 2 år frem – de forskellige
udstillingsgrupper fremsætter ønsker til udstillingsudvalget (Knud og Grethe) om datoer,
og udstillingsudvalget koordinere alle ønsker og matcher datoerne.
Udstillingsudvalget skriver løbende til udstillingsgrupperne når udstillingerne er godkendt
i DKK.
Svend og Jane stopper med at holde udstillinger. Bestyrelsen vil gerne sige tak for den
store indsats Svend og Jane har gjort for klubben m.h.t. udstillingerne senest i Hvidover.
Royal Canin Show 2010
Show´et finder sted samme weekend som WUSB – derfor takkes nej tak til at deltage med
stand hos Royal Canin showet.
Medlemsmøde 12/12 – 09
Der holdes et spændende foredrag.
Kaj og Knud supplerer med etiske regler og udkast til hvalpepjece.
Fra kassereren.
d.d. en total beholdning på kr. 122.455,74
Overskuddet fra Hvidovre udstillingen udgør kr. 4.129,50.
Medlemmer 119 personer i alt.

10. Eventuelt
Medlemmer kan få en juleannonce i bladet ved henvendelse til redaktøren.

Næste møde d. 14. december 2009 kl. 19.00.

