Referat af bestyrelsesmøde i Odense den 19. Maj 2017
Tilstede :Peter Jepsen (PJ) , Annick Nielsen (AN), Karin Hartmeyer(KH), Jens Peter Nielsen (JPN),
Birthe Møller Hansen (BMH),Dorthe Rolver (DR)
Afbud Wivi Mørch(WM) dog med via telefon i forbindelse med konstitueringen

Første punkt var om man ville acceptere den konstituering ,som var foreslået fra formanden
tidligere pr mail.
Dialog om accepten af sin post i bestyrelsen, der blev efterfølgende godkendt følgende
konstituering.

Konstitueringen blev som følger :
Formand : Wivi Mørch
Næstformand og medlemsansvarlig: Karin Hartmeyer
Kassere : Peter Jepsen
Sekretær. : Dorthe Rolver
Udstillingsansvarlig og sponsoransvarlig : Annick Nielsen
Udstillingsanavarlig : Birthe Møller Hansen
Vandudvalg og regionsansvarlig : Jens Peter Nielsen
Anne Ejby står stadig for transport og overnatning til dommerne.
I forbindelse med konstitueringen blev der lavet aftale om, at der fremad rettet skal være en
udstillings ansvarlig(primusmotor) på hver NFK udstilling, som så derud fra uddelegerer opgaver
og tager kontakt til de hjælpere der er behov for.
Samtidig blev der enighed om, at man tager sig af de opgaver man har ansvaret for i bestyrelsen,
og giver de opgaver/spørgsmål ,som man måtte få, videre til rette vedkomne.
KH gjorde opmærksom ,at der skal tjekkes op når man sender mail via tråd ,at nogle mail kom
forkerte steder hen. Der blev konkluderet, at der skal strammes op og KH foreslog ,at vi får oprettet
en fælles "SKY" , PJ tjekker op på hvad der er muligheder.
Claes Mørch har stadig ansvaret for tilmelding til udstilling og kontakten til DKK, samt ansvaret for
kataloget.

Gold Cup 2017
KH tjekker op på musikken , og oplyste at der var styr på mad og oprydning efter jubi festen.
KH sørger for den hemmelige dommer- der skal laves arbejdsplan for hjælperen til Gold Cupplanlægning af næste års Gold Cup bør startes allerede i august 2017
Dato for næste møde er ikke planlagt .

