Bestyrelsesmøde Myndeklubben
Referat for web møde mandag 16. marts 2016
Online: Lars, Allan, Annette, Christina, Marianne
Referent Marianne
1. Opfølgning siden sidst
Viden på bordet – racerepræsentanter Kirsten , Tina, Jeanette, Karin og Christina
deltager. Allan har bestilt pladser. Anette følger op hvem der leverer artikel til Myndenyt,
2. kvartal (15. maj deadline). Obs husk billeder i høj opløsning.
Web
Udstillingsresultater på web – Christina følger stadig op, har ikke haft tid til at sende
links til webmaster.
Marianne sørger for resultater til web og facebook for Skælskør.
Handlerdag – medlemmer har ønsker handlerdag på Fyn/Jylland. Christina er ved at finde
ud af mulighed for afholdelse.
Facebook – vigtigt at holde liv i siden. Karin Koch orienteres om at Christina sender
hverdagshistorier ind. Annette beder racerepræsentanterne sende noget ind til facebook.
Myndenyt – vigtigt at få involveret medlemmer til at skrive. Stramme op omkring
levering + levere gode billeder. Lars og Allan laver liste over næste Myndenyt 2.kvartal.

2. Generalforsamling
Forslag fra bestyrelsen til generalforsamling
Vi har foreslået på bestyrelses vegne, at det bliver et løbende kontingent. Indmeldt i
august af en opdrætter får kun et halvt år. Med løbende kontingent får de nu et helt år,
så er chancen for at deltage i en aktivitet. Skal træde kraft fra 2016. De hvalpekøbere,
der ikke fornyer kommer ikke 31.12 men løbende. Så er vi fri for at køre med halvt
kontingent. Formålet er at fastholde nogle medlemmer. Bestyrelsen skal mødes kl. 9.00 –
samkøring med Lars.
3. Hundens dag 4. juni 2016
Myndeklubben deltager med LC træning/opvisning på Sjælland/Jylland. Udvalget laver et
oplæg.
Aktiviteter kan laves af racerepræsentanter, opdrættere, LC udvalget
- Tivoli Friheden, Århus afholdes på hundens dag
– DKK kreds 5 har inviteret klubber til at have stand ved deres hundens dag (Lars svarer
mail af 13.02, at vi selv afholder aktiviteter).
Lars laver oplæg om Hundens dag og sender til bestyrelsen i næste uge.

4. Økonomi
Allan orienterer om økonomi og regnskab til generalforsamlingen.

