Dansk Hovawart Klub
_________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde d. 6. maj 2019 via Messenger
Deltagere:

Andreas Petersen, Peter Mortensen, Niels Møller Christensen, Katharina Gaca, Lotte Jensen,
Janne Hansen, Steen Larsen

Afbud: Peter Mortensen
1. Konstituering af bestyrelsen – hvis ingen har andre ønsker, så kan vi fortsætte på de poster, som vi
havde inden generalforsamlingen:
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Steen Larsen
Næstformand: Peter Mortensen
Kasserer: Niels Møller Christensen,
Udstillinger: Katharina Gaca,
Mentalbeskrivelser: Steen, Lotte,
Brugshundeudvalg: Peter og Steen,
Medlemskontakt: Andreas Petersen,
Medlemsbladet: Steen og Inge Jakobsen (redaktør),
Avlsudvalget: Steen, Vibeke Steengaard og Tanja Andersen,
IHF: Steen
Administration af FB: Lotte
2. Udstilling Fredericia
Pokaler: Der er indkøbt krus med logo, som fremad skal gives til de 4 vindere.
Der gives en roset til vinder i hver klasse.
Katharina vil gerne udfase vandrepokalerne i 2019. Hvem skal have disse pokaler?
Pokalerne tages hjem i maj og udvalg og bestyrelse finder frem til hvem der skal have disse og de
overdrages til jubilæumsfesten.
Opsætning af bane og telte – sættes op af bestyrelse/udvalg.
Udstillingen åbnes kl. 9.55
Steen kommer i sidste øjeblik, er kommet retur fra Krakow om natten
Katharina har fået en foreløbig tilbagemelding på at der er foderpræmier.
3. Udstilling Roskilde
Udvalget vender tilbage omk. dagen.
Invitation til udstilling skal i bladet for juni (deadline 15. maj)
4. Jubilæumsfejring i forlængelse af udstilling Roskilde – Peter har måske fundet et sted og hvad skal
der ellers ske?
Peter har undersøgt 2 muligheder, hvor det ene er et lokalt festlokale og det andet er et lokalt sted
i nærheden.
Snak om hvad der skal ske.
Overnatning må deltagerne selv finde, men der kan være forslag til overnatningssteder.
Deltagerpris pr deltager: kr. 100 (gælder også ægtefæller som ikke er medlem)
Hvis der skal et træningsarrangement, skal det så være samme dag (efter udstilling)?
Jubilæumsudstillingsudvalg: Peter, Heidi ??, der er plads til flere.
Steen snakker med Peter i morgen, og sender svar rundt til alle
Forslag om at grillbuffet – Niels fandt tilbud på oksehøjreb uden ben med div. tilbehør, pris 190.
Der skal laves invitation til arrangementet som skal i junibladet – deadline 15. maj

5. Redaktør til bladet – Inge vil gerne stoppe inden årets udgang.
Vi prøver at lægge hovederne i blød og kikker rundt, eks. blandt de nye hvalpekøbere.
6. Evt. andet
MB på Sjælland gik fint, og alle bestod, dog med mange mærker.
En af hundene blev ikke målt har ikke fået AK endnu. Bliver målt til udstilling i Fredericia. HUSK at få
avlskåringsbevis med til ham.
Der manglede hjælpere, og det er vigtigt at der er en ekstra til at tage sig af hundeførerne.
resultater og regnskab fra MB lægges i mappe på dropbox. Regnskab sendes til Niels direkte.
Til IHF møde skal tager Tanja med, så vi bliver 3 i alt.
Niels sender en økonomisk oversigt over regnskabet.
Det bliver en oversigt frem til dd og med regnskab fra 2018 til sammenligning
Susanne Schelle Bach mangler med medlemslisten.

