Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde, underskrift på referatet
2. Velkommen til Malene, der indtræder i bestyrelsen i stedet for Christina. Malene vil varetage
sekretærposten og webmaster posten.
3. Post fra DKK, Intet
4. Post fra andre
a. Erik har ikke længere ansvar for tæppelægning i Sorø hallen. Tæpperne får lov at blive på Eriks
arbejde, mod betaling. Beløbet er i skrivende stund uvist.
5. Nyt fra udvalg
a. Bladudvalg (Mette) Bladet er sendt til tryk i går og skulle gerne komme ud inden jul.
Vi havde igen bladet oppe, om vi skal gøre det elektronisk. Vedtager at der kommer BC blad i
papirudgave to gange årligt, derudover kommer der en elektronisk udgave to gange årligt også.
På denne måde får vi afprøvet den elektroniske version og sparet en del på budgettet.
b. Agilityudvalg (Malene) VAS bør afholde klubmesterskab i 2017, sekretæren skriver til AG
udvalget for at få en status.
c. Avlsudvalg (John) Intet
d. Hyrdehundeudvalg (Bente) Intet
e. Lydighedsudvalg (Mette) Fra næste år er der plads til 60 deltagere, i stedet for 40
deltagere.
f. Udstillingsudvalg (Mette) Underskud på sidste udstilling. Planen til næste år, er
samarbejde med andre specialklubber.
g. Rallyudvalg (Bente) Intet
h. HTMudvalg (Bente) Intet
i. Lokaludvalg (John) Intet
j. Hjemmeside (Malene) Malene og Christina finder en dato for overdragelse.
6. Regnskab. Bente vil gerne have hjælp til revisor delen. Vi mangler en femte mand til bestyrelsen.
Malene har tilbudt at hjælpe med optimering af bogføring og Mette tager sig af at sende blade ud til
medlemmer, samt registrering af nye medlemmer.
7. Evaluering på november stævnet i Sorø. Hjælpere til at gøre klar og rydde af til stævnerne. Det gik godt
med hallen og det fungerede fint med bander.
8. Klubmesterskab 2017. HTM afholder klubmesterskab en anden dag.
9. Fremtidige stævner
a. Marts i Sorøhallen. Vi har lånt printer og program til LP prøverne. Der mangler en prøveleder til
LP, ellers er der styr på prøverne.
10. Eventuelt, Intet

