Referat af Gold Cup møde
Hos Jan Marker
Ledreborg Allé 10
Søndag den 15. juni 2014

Til stede: Peter Vestergaard, Charlotte Christoffersen, Jan Marker,
Jesper Petersen, Garth Nauta og Fleur Nauta
Afbud: Mogens Frølund, Michael Jakobsen, Michele Ramsing og Susanne
Jensen
Pkt. 1: Peter bød velkommen til Gold Cup møde 2014.
Der blev denne dag, arbejdet ud fra færdiglavede lister, der var sendt
rundt til alle pr. mail, så der vil ikke blive skrevet så meget i referatet,
men der henvises til fremsendt materiale, der foreligger i arkiv.
Pkt. 2: Jan gennemgik punktet overblik og løse ender. Der var mere eller
mindre styr på det hele, dog var der et hængeparti, i forhold til
borddækning og service.
Hvor mange skulle der dækkes til og hvor meget service skulle vi bruge.
Jesper vil undersøge hos Jan Kiding, om der var mulighed for, at vi
kunne leje/låne service via beboerhuset, som vi holdte vores
Generalforsamling i.

Pkt.3: I forhold til Infostand, vil Birthe Møller stå i denne, hvor hun også
vil have mulighed for at sælge hendes Newf-ting fra. Der vil endvidere
blive lavet en bemandingsplan, hvor 1 fra bestyrelsen vil stå i boden
sammen med Birthe, i forbindelse med diverse tilmeldinger til Barn/hund
mv.
Peter sender udkast til Fleur, fra tidligere Gold Cup, så udfærdiger
Fleur en plan, som sendes til Charlotte og Jesper. Da det som
udgangspunkt, er os 3 der vil være ansvarlige for denne infostand.
I forhold til etablering af pladsen, der starter mandag den 14. juli kl.
9.00, med brunch, lavet af Jesper, blev det aftalt, at der skulle arbejdes
på, at pladsen stod færdig mandag aften. Endvidere, at Jesper Petersen,
Mogens Frølund og Michael Jakobsen, udelukkende stod for el-området.
I forhold til Get to Gether Party, blev det aftalt, at det ville foregå i
store telt. I tidsrummet 20.00 – 21.00, ville der være gratis drikkevare,
sponsoreret af Jan Marker, efter kl. 21.00, er der mulighed for, at der
kan købes genstande, til en fællespris af kr. 10,00, som går direkte til
klubbens kasse. Vi satser på, at det er bestyrelsen der serverer – vi
snakkede, at det måske skulle foregå i udklædning??
I forhold til festmiddagen, starter denne kl. 19.00 til en kuvertpris af kr.
165,00.
I forhold til sponsorgaver, så har Charlotte lavet et super fint stykke
arbejde og har fået en masse gode sponsorgaver i hus. Vi skal dog være
opmærksomme på, at vi skal være ude i bedre tid næste år.
Charlotte udfærdiger en præmieoversigt.
I forhold til forplejning af dommere/ringpersonale, så har Heidi Frølund
tilbudt sin hjælp, så vi lader Heidi stå for denne opgave.

I forhold til vedligeholdelse af ringareal mv efter udstilling, så har Gitte
Petersen og Birgit Jensen tilbudt sin hjælp, så vi lader Gitte og Birgit stå
for denne opgave.
Jan og Peter er ansvarlige for alt vedrørende økonomi.
Og slutteligt, fotostand – denne opgave har Web-master Sanne og Garth
lovet, at de tager sig af denne.
Garth kontakter Sanne, da de 2 finder ud af, hvordan Gold Cup 2014
får de fleste og bedste billeder.
Herefter var der løst og fast snak om Gold Cup 2014 og bestyrelsen
glæder sig til at komme i gang og ser frem til en god Gold Cup.
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