Referat bestyrelsesmøde d. 16. februar 2020

Deltagere:
Michele Utke Ramsing (MUR)
Søren Lützhøft Rasmussen (SLR)
Peter Jepsen - (PJ)
Pernille Bruce (PB)

Mødet startede med besøg på Urhøj Camping mhp afholdelse af GC på pladsen.

1. Godkendelse af dagsorden – OK
2. Opsamling på beslutninger samt referater
 Regionsmøde d.d. aflyst pga. for få tilmeldte
3. Siden Sidst samt Ind- og udgående post
 Vinterspecialen gik rigtig godt
 Der blev udleveret en bronzemedalje, selvom modtageren kun havde
deltaget i en udstilling. Det er bestyrelsens beslutning, at kravet om
deltagelse i antal minimum udstillinger frafalder i dette tilfælde. Medaljen
kræves derved ikke tilbageleveret.
4. Udstillinger
a. Strib
 Traileren skal til Fyn – MUR kan bringe den over en uge før udstillingen ellers
har SLR måske en løsning.
 MUR tjekker prisen på renovering af gamle rosetter i forhold til at købe nye
 Det bookede ringpersonale bor sammen i Odense, hvilket vil spare på kørsel
 PB står for lørdag og PJ for søndag
 Der skal arrangeres fællesspisning lørdag aften
b. Gold Cup 2020
 Vi har i dag lukket en fin aftale med Urhøj Camping.
 GC komme til at ligge fra 14. – 19. juli 2020
 Vi skal have designet adgangsbilletter for tilskuere
 Get2Gether party afholdes som traditionelt aftenen før første udstilling og
klubben er vært for lidt godt til ganen.
 GC giver ikke meget overskud, én idé til at generere indkomst kunne være at
lave et lotteri, hvor der kunne købes lodder til flotte (sponsor)præmier. Disse
sponsorpræmier skal være udover dem som gives til vinderne
5. Generalforsamling 2020
 Ikke noget nyt. Vi afventer indkomne forslag, der er deadline 1. marts
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6. Newfposten
a. Post 1 – 2020


Udgivelsen er planlagt til ultimo april. Alle hitlistevindere får skriv og
billede med i bladet. PB kontakter dem, som ikke vender tilbage på
henvendelse

7. Medlemsmøde 19/4
 Udsat til næste møde, da PB måtte forlade mødet
8. Nyt fra
Regioner
 Alle regioner havde 0 regnskab
Vand – ansøgning om underskudsgaranti
 Ansøgningen blev godkendt, men forbehold for at beløbet ikke overskrider
10.000 kr. Garantien gælder resten af 2020




9. Lukket dagsorden
 Referat ikke offentligt
 Referat ikke offentligt
10. Udstillinger
Kalender for 2020 samt 2021
 Udsat til næste møde
Errindringspræmier i 2020
 Udsat til næste møde




12. Næste møde


Aftales via bestyrelsens FB side

13. Eventuelt

