Referat bestyrelsesmøde d. 29. juli 2020
Mødet blev afholdt pr. tlf.
Deltagere:
Michele Utke Ramsing (MUR)
Søren Lützhøft Rasmussen (SLR)
Peter Jepsen - (PJ) – Støder til senere
Pernille Bruce (PB)
1. Godkendelse af dagsorden - OK
2. Godkendelse af referater samt opfølgning på referat af personsager - OK
3. Siden Sidst, opsamling på beslutninger samt Ind- og udgående post
…………
4. Ansøgning fra Vandgruppe Fyn om tilskud til en-dags vandlejr
Ansøgningen er trukket tilbage
5. Udstillinger 2020
a) COVID-19 udstillinger 5. sep. (Vejen) + 19. og 20. sep. (Rødovre) + 4. okt. (Roskilde)
hvilke afholdes og hvem er ansvarlig på selve udstillingen?
Vi kan skaffe dommere og ringpersonale – PB kan 5/9 og 20/9 - SLR kan
20/9 og 4/10 – MUR kan 20/9 og 4/10 – PJ kan 19/9 og 20/9.
MUR undersøger ang. pris på rosetter. PB undersøger Jels camping/Jels
Motel og Sportscenter
b) Juleudstilling-dobbelt udstilling
Tennishallen i Nyborg – MUR tjekker med hallen ang. ledig dato 28/11?
c) Udstillinger 2021
Mindre antal end normalt – dommere fra Europa for at minimere
omkostningerne, hvis vi skal annullere
6. Generalforsamling
a) Dato - 20/9-20 kl. 14:30
b) Lokalitet - på Absalon Camping
c) Andet - Der skal laves budget for det nye regnskabsår (PJ)
7. Nyt fra
a) Regioner – Intet nyt
b) Vand
Ulslev aflyst pga. manglende tilmelding. Davinde blev lavet til et
endagsarrangement, med fokus på de nye vandregler
8. Kommunikation og opslag på klubbens FB grupper
PB foreslog, at vi ikke skal svare eller lægge opslag op som privatpersoner.

Referat bestyrelsesmøde d. 29. juli 2020
Mødet blev afholdt pr. tlf.
Alle enige – PB tjekker om det er praktisk muligt.
9. Lukket dagsorden
Fortroligt
10. Dato for næste møde – 13/8 kl. 19:15
11. Eventuelt

Til næste møde PB opsamling på kommentarer til GC
Opsamling på COVID-19 foranstaltninger til udstillinger
Vi skal have Newfposten med som punkt å næste møde

