DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

Referat
Bestyrelsesmøde
Dato: Søndag d. 23/8 2015
Sted:
Hos Lars Møller, Fløjstrupvej 34, Fløjstrup, 7100 Vejle
Tid:
10.30
Indkaldt er: Brian Esbensen (BE), Lars Møller (LM), Grete Munch (GM), Bjørn Munch (BM),
Johnny Selvig (JS), Tove Eriksen (TE ), Gea Bos (GB)
Afbud fra:
Punkter på dagsorden:
1.

Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 28/3-2015.
Underskrevet.

2.

Nyt fra formanden.
(BE) fortæller at der er mange positive tilbagemeldinger på vores sidste blad. Enkelte lidt
utilfredse. Orientering om OK sponsoraftale. Siger ja til ny aftale.

3.

Orientering fra kassereren.
(JS) orientere om hvordan regnskabet ser ud lige nu.

4.

Nyt fra udvalgene:
LPU – (BE) orientere om prøven i Horsens d. 5/9-2015, den er på plads. (GB) søger for
pølser og kartoffelsalat. Prøven i Aars d. 11/10-2015 er også næsten færdigplanlagt.
Der kommer nye LP-regler fra 2016, der mangler den endelige godkendelse fra DDK.
Reglerne bliver mere lig dem fra FCI. Den røde tråd gennem klasserne bliver bedre. En
Champion Klasse vil blive lagt ind mellem Kl. 3 og Eliten. LPU påtænker 3 LP prøver i
2016. Et nyt medlem til LPU er fundet, Michella With.
UU – (LM) infomere at udstillingen i Horsens bliver en lille udstilling, da der er
FCI Europavinder udstilling i Oslo også. Der planlægges på 5 udstillinger i 2016.
(LM) prøver at få fordelt udstillingerne rundt i landet.
JU – (GM) vi håber på snarligt udspil til nyt jagtreglement.
SPU – (GB) orientere om situationen i SPU. Se Sporudvalgets referat. Bestyrelsen bakker
op om punkterne 1, 2 og 3. SPU bevilget et bord/bænke sæt.
AU – (BE) intet nyt.
SAU – (BE) indkalder til et møde i løbet af efteråret.
KU – (BM) intet nyt. (BM) er lige kommet hjem fra 10 ugers kursus i Florida. Vil tage
kontakt til kredsene.

5.

Tollerdays. 2016 Pinsen.
Toll Nord vil gerne være vært. LP lørdag, Jagt/spor søndag, Udstilling mandag.

6.

Arrangementer 2016 og gerne dem der kan sættes dato på i 2017.
(BE) samler op omkring arrangementer i 2016 + 2017 og sender dem ud til udvalgene.
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7.

Hjemmesiden.
(LM) orientere omkring hjemmesiden. (LM) prøver at få styr på de ting som ikke helt virker.
Vi skal alle kigge på siden og finde fejl og mangler. (LM) tager sig af hjemmesiden indtil alt
er oppe at køre. En del funktioner virker ikke. Bestyrelsen arbejder hårdt på at få lavet en
samlet liste, som fremsendes til Jesper.
På sigt nedlægges medlemssektionen.

8.

Bladet. Deadline 1/9.
(BE) giver forslag til artikler og andet til Toller bladet. (LM) beholder den manuelle udsendelse af Toller bladet.

9.

Eventuelt.
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