Referat bestyrelsesmøde d. 13. august 2020
Mødet blev afholdt pr. tlf.
Deltagere:
Michele Utke Ramsing (MUR)
Søren Lützhøft Rasmussen (SLR)
Peter Jepsen - (PJ) – Støder til senere
Pernille Bruce (PB)

Afbud: Ingen
1. Godkendelse af dagsorden – OK
2. Godkendelse af referat - OK
3. Siden Sidst, opsamling på beslutninger samt Ind- og udgående post
 Der er fundet dirigent til GF
4. Den aktuelle COVID-19 situation
 Pt. forhandler folketinget, vi må forholde os til de evt. nye udmeldinger når de
kommer. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at minimere omkostningerne, ved at prøve at
være på forkant.
5. Udstillinger 2020
a. COVID-19 udstillinger sep + okt 20: Opfølgning og fortsat planlægning samt
annoncering
 Der er booket dommere til alle udstillinger, ringpersonale kommer senere
 Der skal laves skriv med COVID info, samt sendes praktisk info om parkering, mad
osv.
 Mangler at lave konkret aftale for Roskilde udstilling
 Info om tilmeldingsfrister osv. skal med i nyhedsmailen
b. COVID-19 udstillinger: Håndtering af gruppe af frivillige hjælpere
 Vi laver messenger gruppe for alle hjælpere med opgaver, der skal løses. Folk kan
så melde ind på de ting de vil hjælpe med.
c. COVID-19 udstillinger: budget og retningslinjer for aflysning.
 I henhold til PJ skal der være min. 22 tilmeldte hunde for at udstillingen løber
rundt.
 Hvis udstillingen giver underskud, annulleres udstillingen
 Hvis forsamlingsforbuddet sættes ned til under 50 annulleres også.
d. COVID-19 regler og retningslinjer på udstillingerne til info for hjælpere og udstillere
 Regler skal udarbejdes og sendes ud til alle deltagere. Vi undersøger om DKK eller
andre klubber har regelsæt liggende, som vi måske kan tage udgangspunkt i.
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Hvordan skal udstillere og dommere forholde sig, masker, handsker etc.
Hvordan tilrettes tiden i ringen COVID-19 foranstaltningerne
Hvordan skal tilskuere forholde sig
Flere input følger
PJ ansvarlig for at kontakte DKK

e. Juleudstilling, lokalitet
 Nyborg har ikke nogle ledige weekender – vi kontakter Strib og ser om de har
plads.
6. Gold Cup
a. Opsamling på svar på vores spørgsmål til medlemmerne
 GC tages op på næste møde
b. Planlægning af den videre proces
 Se ovenstående
7. Generalforsamling
a. Opfølgning på opgaver
 Budget (PJ) skal færdiggøres
 Dirigent OK
 Lokalitet OK
 Gave til dirigent, referent, æresmedlem
 COVID-19 foranstaltninger
8. Newfposten
 Vi annullerer udgivelsen i august, da der mangler stof
9. Nyt fra
a. Regioner
 Intet nyt
b. Vand
 Der blev fundet nogle grammatiske fejl I de nye vandregler – Vand tjekker med
DKK om det er muligt at lave redaktionelle ændringer, selvom reglerne er blevet
godkendt. Vand havde en god weekend i Treldenæs.
10. Lukket dagsorden
 Fortroligt
11. Dato for næste møde
 10. september kl. 19:15 på tlf.
12. Eventuelt


FB skal være punkt til næste møde (Skrive som privat personer)

