Lammefjordens Jagtforening
06 februar 2019

Referat fra hundeudvalgsmøde den 31.01.2019
Mødet blev afholdt på skydebanen kl. 18.00.

Dagsorden:
Tilstede: Helena, Bjarne, Christina, Mogens, Diana, Michael Karlsson, Charlotte
Bak, Torben Roldhave og Jan
1.
Velkomst v/Charlotte Bak.
Charlotte Bak opfordrede til åbenhed og forventer at udvalget forventningsafstemmer med hinanden.
2.
Torben orienterer om startpistoler.
Alle skal bruge adressen Østre vej 20, 4532 Gislinge.
Alle skal søge om bæretilladelser til startpistolerne.
Der blev snakket om at vi er blevet tilbudt en dummy kaster.
Torben opfordrer til at samarbejde og kommunikere.
3.
Konstituering af udvalg.
Helena bød velkommen til udvalget.
Konstituering af udvalg.
Næstformand: Mogens Fredriksen
Kasserer: Diana Karlsson
Sekretær: Jan Bastiansen
4.
Børneattester
Charlotte skal bruge CPR oplysninger på alle.
Detaljerne indsamlet
5.
Det blev drøftet at vi skal være mindst 6 hunde til træning for at vi har et hold.
Mogens og Diana møder op onsdag d.6 februar for at finde ud af om der er nok
tilmeldte.
6.
Møde i februar ang. Budget, afleveres senest 1/3-19.
20/2-2019 valgt kl. 17-18.30
7.
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Markprøve
Boost af opslag sættes i gang.
Der er styr på områderne.
Der er styr på dommerne.
Helena har styr på tilmeldingerne.
Der er flere sponsorer som vil sponsorere markprøven.
Der er aftalt at vandrer pokalen kommer hjem til prøven.
Der er morgenmad til alle
Frokost til dommere og hjælpere.
På dagen er Helena, Mogens, Bjarne, Christina, Diana og Michael er her på dagen.
Husk at spørge om der er nogen der har noget imod vi tager billeder til prøven.
Sponsor plakater.
Der er styr på tutten
8.
Evt.
DM i apportering 24-08-2019 afholdes hos os
Uofficiel apporteringsprøve 07-06-2019
Årshjul revideret
Tæver i løbetid, skal holdes fri for træning da de forstyrrer den generelle træning.
Hjemmeside: Udvalgsmedlemmerne opfordres til at læse hunde sektionen igennem og komme med ændringsforslag til næste møde.
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