Referat af bestyrelsesmøde 20.4.2018
Tilstede: Niels Peter, Hardy, Michael, Lillian, Helge, Kasper, Tenna og Solvej
1. Orlov til NP
Der er enighed i bestyrelsen om at give Niels Peter orlov i de 3 måneder han rejser ud af landet.
Helge er valgt til midlertidig formand, mens Niels Peter er ude af landet.
Michael er valgt til midlertidig næstformand, mens Niels Peter er ude af landet.
Tenna træder til i bestyrelsen, mens Niels Peter er ude af landet.
2. Orientering vedr. Bank og mobilepay
Ifølge vedtægterne er kassereren nød til at være en af bestyrelsesmedlemmerne, og derfor har
bestyrelsen valgt at Lillian skal være kasser og hun skal derfor havde adgang til foreningens konto
jævnføre § 10 stk 2 i foreningens vedtægter.
Foreningen kan ikke få mobilpay da det kræver at vi har et CVR nummer og dermed også skulle lave
momsregnskab.
3. Kåring 2018
Der er styr på sekretær til kåringen.
Lave fællesspisning fredag aften, så alle har muligheden for at mødes og hygge inden kåringen.
Bestyrelsen vil forsøge at arbejde på at lave mærkeplads i forbindelse med kåring, så vores
medlemmer kan få mærket deres føl og få dem bedømt i samme omgang.
Bestyrelsen vil arbejde med mulighed for at fremvise salgsheste i forbindelse med kåring og at få
fremvist føl og plage, udover de sædvanlige vejledende bedømmelser.
4. Præcisering af vedtægt paragraf 29 – sportsmedaljer
Vi præcisere at stævneresultaterne skal være opnået efter den 17.3.2018.
5. Championat
Solvej sender en mail til DTH og HSDK omkring det videre forløb og får lavet en aftale om et møde.
6. Trykt materiale (evt. Genoptryk af jubilæumsskriftet)
Lillian revidere vores folder fra 2015, så den er opdateret.
7. Eventuelt
Aften ved familien Kjelde, vi forventer at starte dagen kl.14.00 med kaffe og kage, og grillpølser
efterfølgende.
Michael påpeger at vi skal være bedre til at svare indbyrdes på mail.

