Bestyrelsesmøde/Kreds 30-Greve
Torsdag d. 19/01 2012, kl. 19:00, Ørnesædevej 1, Havdrup

Fremmødte
Per Christiansen, Hanne Garnæs, Lena Mortensen, Michael Gjerløv, Lenette Jørgensen, Jytte
Christiansen og Randi Salzwedell.
Afbud: Susanne Randa.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra seneste møde
Blev ikke drøftet
2. Orientering fra formanden
Seneste nyheder omkring pladsen:
Viceborgmesteren i Greve kommune har på mail, til Per, oplyst at det er Vejdirektoratet der
vil udbedre vores ”vandproblem” ved svinget, det vil komme til at foregå først i 2012.
Viceborgmesteren oplyser også at der ikke er andet areal til Kreds 30-Greve, end det vi først
fik tilbudt, det drejer sig om arealet i Rørmosekilen.
Iflg. viceborgmesteren er det Bane danmark der skal sørge for at udjævne arealet i
Rørmosekilen, således at vi kan få etableret en træningsplads.
3. Generalforsamling 2012
Iflg. seneste opgørelse pr. 10.01.2012, fra Schæferhundeklubben for Danmark, er
medlemstallet 95 medlemmer for Kreds 30-Greve
Det udløser 2 repræsentanter til det kommende repræsentantskabsmøde den 25.03.2012.
Bestyrelsen indstiller formand for ARK (pt. Per Christiansen) og formand for BRK (pt. Randi
Salzwedell) som stemmeberettigede for Kreds 30-Greve.
Derudover kan 4 bestyrelsesmedlemmer deltage, med Kreds 30-Greve betalt forplejning, de
har dog ingen stemmeret ved mødet. Det forudsætter dog at der sørges for samkørsel til
repræsentantskabsmødet, der vil højst blive betalt kørselsgodtgørelse til to biler.
Årsregnskab 2011 blev gennemgået, vi skal blive bedre til at tjene penge til kredsen da vi
ikke kan blive ved med at tage af de likvide midler.
Indkommende forslag: Ingen indkommende forslag er modtager d.d.
Per sørger for stemmesedler til generalforsamlingen.
Lena sørger for at optælle de stemmeberettigede til generalforsamlingen.
Lone står i køkkenet denne aften.
4. Indskrivning forår 2012
Der vil blive uddelt trænings- og årskort ved indskrivningen.
Det er vigtigt at få styr på medlemmernes e-mail adresser således at så mange som muligt
kan modtage Kreds 30-Greve’s ”Nyhedsbrev”.
5. Referatet lægges, som vanligt, på Kreds 30-Greve’s hjemmeside, 2 uger fra mødet er
afholdt, denne gang af den nye bestyrelsessekretær eller formand, der er ansvarlig for det.

Mødet hæves:

kl. 22:00

Referent:

Lenette

