Referat FU-telefonmøde onsdag d. 5.7. kl. 10.00
Mødedeltagere: Peter M. Larsen (PML), Karin Christiansen (KC)

Dagsorden:
1. RC sponsor kontrakt
2. Lokaler til repræsentantskabsmødet 2018.
3. Resultater Caniva
4. Indkomne sager
5. Bilagssagen. Betaling af fakturaer.
6. Spørgsmål om forsikring.
7. Portopriser og medlemsblad.
8. Gældende Bestemmelser
9.
Eventuelt

ad 1. Rettelser til kontrakten gennemgået og godkendt. Vi ønsker, at kontrakten er en
principkontrakt, som kan justeres efter behov. Første udkast med antal/fordeling af foderpræmier
mm. vedhæftes. PML har møde med Royal Canin dd. PML melder tilbage med svar fra mødet.
ad 2. Lise Drudgaard (LD) undersøger mulighederne forskellige steder og vender tilbage hurtigst
muligt. Vi har kun brug for mødelokale og frokost.
a3. Det pointeres, at Caniva skal bruges ved klubbens arrangementer, og dette til såvel tilmelding
som til opdatering af resultater. Det er vigtigt, at medlemmerne ved, hvor de kan finde resultater
henne.
ad 4. FU har gennemgået det sendte materiale, som gensendes til HB for endeligt svar senest
fredag d. 7.7.
PML er i kontakt med bestyrelsen i kreds 39 og har deltaget i bestyrelsesmøde om en evt.
ekstraordinær generalforsamling.
ad 5. Omkring bilagssagen har vi prøvet at få en status fra Skat, hvilket har været meget svært. Vi
har dog fået oplyst, at der nu skulle være en kvittering på vej om, at Skat har modtaget diverse
bilag.
FU betragter hermed sagen som afsluttet. Diverse regninger skal selvfølgelig betales efter

gældende regler. Linda Milton (LM) er ansvarlig herfor.
ad 6. Vedr. spørgsmål om forsikring. LD undersøger sammen med LM, hvad der er indeholdt i
policen. Herefter vil kredsen modtage svar.
ad 7. Vedr. dyre portopriser. Når vi sender et blad til et medlem i udlandet koster det 50 kr. pr. stk.
Hver gang et nyt medlem indmeldes, sender LD et blad sammen med medlemskort og klubbens
lille folder. Det koster kr. 32,00 hver gang, og 50 kr. når det er årskavalkaden.
Problematikken om elektronisk blad, tages op på førstkommende HB-møde.
ad 8. Vedr. Gældende Bestemmelser, så har Alexander Scheppan meddelt, at de er lige på
trapperne.
9. Eventuelt :
Sekretariat har ferie i uge 29, 30 og 31 samt d. 15.8. Spørgsmål vedrørende HAS kan rettes til Karin
Christiansen, tlf. 2367 6915 / mail: karin@kreds38.dk
PML er på ferie i uge 28 og 29 og KC er på Ungdomslejr i uge 28.
Referent
Karin Christiansen

