Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening.
Den 26. januar 2010 hos Bent Hundstrup.
Deltagere: Aksel Bek, Bent Hundstrup, Finn Møller, Lars Haugaard, Michael
Ramlau.
Fraværende: Søren Larsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Generalforsamling.
4. Møde med formidlere.
5. Schweiss-seminar.
6. Sommerarrangement.
7. Medlemstal og økonomi.
8. Eventuelt.
9. Næste møde.
1. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 5 og 6 blev tilføjet.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Intet at bemærke.
3. Generalforsamling.
Den 20. februar på Fjelsted Skov Kro.
Bent udsender skriftlig invitation. Lars laver invitation via. hjemmesiden.
Tilmelding ønskes senest den 14. februar.
Af hensyn til tiden bliver der ikke et fagligt foredrag.
Aksel har inviteret formanden og næstformanden for schweissudvalget. Begge har
meldt, at de deltager.
Aksel kontakter mulige emner til dirigent.
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, således at kravet om annoncering i
jagtbladenes januar nr. bortfalder.
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter plus revisor og
revisorsuppleant. Bestyrelsen har kandidater.
Alt materiale til PP-præsentation skal være hos Lars senest den 14. februar.
4. Møde med formidlere.
Den 6. februar kl. 10.00 på Fjelsted Skov Kro.
Lars og Michael har programmet klar.
To har desværre meldt afbud. Tom Gerrald Nielsen fra Sjælland deltager.

5. Schweiss-seminar.
Nymindegablejren den 6-7. marts 2010.
Jylland og Bornholm er flot repræsenteret i tilmeldingerne; men desværre er der
kun få fra Fyn og øst for Storebælt. Vi stopper tilmeldingen ved 50.
Lars annoncerer på hjemmesiden, at der kun er få pladser tilbage.
Finn og Michael beser lokaliteterne i februar.
Finn har udsendt fondsansøgninger.
6. Sommerarrangement.
Den 28-29. august 2010.
Søren har kontakt til en jagtgård på Falster.
7. Medlemstal og økonomi.
Medlemstallet er pt. 447.
På trods af mundtligt tilsagn til Finn om betaling, har flere desværre undladt at
betale kontingent for 2009.
Alle kasketter med schweissregister-logo overdrages til schweiss-sekretariatet.
Bent udsender indbetalingskort for kontingentet sammen med indkaldelse til
generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
Bent viste et oplæg til præmie-nålene.
Michael laver et oplæg til æresmedlems-diplom.
13. Næste møde.
Fastlægges efter generalforsamlingen.

Finn Møller.
Den 30. januar 2010.

