Referat bestyrelsesmøde d. 15. september 2020
Mødet blev afholdt pr. tlf.
Deltagere:
Michele Utke Ramsing (MUR)
Søren Lützhøft Rasmussen (SLR)
Peter Jepsen - (PJ)
Pernille Bruce (PB)

1. Godkendelse af dagsorden: - OK
2. Godkendelse af referat: - OK
3. Siden Sidst, opsamling på beslutninger samt Ind- og udgående post


Dommeren til Jels udstillingen annullerede, ny dommer fundet og udstillingen
forløb godt.



Pga. en opstramning i COVID-19 situationen opsagde Absalon Camping vores
aftalt om udstilling og GF. Det lykkedes os at lave en god aftale med Hundige
Strand Familiecamping, så dobbeltudstillingen er blevet flyttet. GF er flyttet til
DKK’s lokaler



Mail fra Puddelklubben om at de har valgt at donere 100.000,- til DKK – de
opfordrer andre specialklubber til at gøre det samme.

4. Den aktuelle COVID-19 situation


Vores kommende arrangementer bliver foreløbig ikke berørt af de nye stramninger
i og omkring København og nærliggende kommuner.

5. Økonomi


Opsparing: 202.000,-



Driftskonto: 85.300,-



Vi har stadig 2 konti åbne i Spar Thy, de skal lukkes nu.



Vi har pt. 246 medlemmer – 4 gratis medlemmer, 37 husstandsmedlemmer, 6
udlandsmedlemmer, 2 biblioteker og 197 almindelige medlemmer.

6. Generalforsamling
a. Opfølgning og fordeling af opgaver:
•

Forplejning:
•

PB bager kage og tager kaffe/te med - PJ står for
drikkevarer

•

gennemgang af dagsorden:
•

1 vakant post samt MUR og SLR på valg i 2021

•

1 vakant post på valg i 2022
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•
•

PJ og PB på valg i 2023

COVID-19 retningslinjer:
•

Afstand, håndsprit og servering på bordene

•

gave til dirigent/referent/æresmedlem:

•

PB har købt til dirigent og referent – MUR ordner til æresmedlem

7. Udstillinger 2020
a. COVID-19 udstillinger 19+20 september
•

Fordeling af praktiske opgaver:
•

Ringen skal være sat op til kl. 9. Dommertelt, rosetter osv. kan
sættes op efterfølgende.

•

Der skal medbringes det sædvanelige inkl. borde og stole. Da
cafeteriet på campingpladsen er lukket, skal al forplejning til
dommer og ringpersonale medbringes. MUR sender liste til
SLR og PJ over personalets ønsker. SLR tjek i plastikkassen,
hvad der ligger af kopper osv.

•

Håndtering af gruppen af frivillige hjælpere
•

SLR og PJ er i gruppen på messenger og arrangerer
herigennem, hvem der skal komme og hvad de skal lave.

b. COVID-19 udstillinger: Hvad gør vi med udstillingen Roskilde 4/10
 Vi annullerer, da der ikke er nok tilmeldte til at udstillingen kan løbe rundt
c. Juleudstilling


Vi satser på Nyborg 21/11 og på at afholde to udstillinger på samme dag.
På den måde kan vi bruge samme ringpersonale og har kun en halleje, så vi
minimerer vi udgifterne.

d. Udstillinger 2021
 Vi gemmer den til næste møde. Det er meget usikre tider lige nu, så vi skal
have en klar plan B, hvis der skulle komme nedlukninger, ændringer i
forsamlingsforbuddet osv.
8. Gold Cup
a. Planlægning af den videre proces


Er diskuteret under punktet generalforsamling. Vi flytter 2020 til 2021, så
det bliver på Urhøj Camping. Ønsker medlemmerne at det skal være på en
sportsplads eller lignende, skal der flere hænder til, da hele set-up’et er
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tidskrævende og den opgave kan en bestyrelse på 4 personer ikke løfte.

9. Nyt fra
a. Regioner
Uheldigvis faldt udstillingen i Jels sammen med et arrangement i Region
Nord-Midt/Vest. Det er beklageligt, men for at få så mange tilmeldinger
som muligt valgte vi at lægge vores udstillinger for sidste halvdel af 2020
op ad DKK’s udstillinger



b. Vand
•

Vandudvalget, ønsker at det kun er personerne i vandudvalget, der
modtager mails til vand. Det efterkommer vi gerne, men er er op til
vandudvalget at informere om, hvem som sidder i vandudvalget.

10. Lukket dagsorden


Fortroligt

11. Dato for næste møde – Efter GF 20/9
12. Eventuelt

