Bestyrelsesmøde
Dato: mandag d. 09.03.2020
Kl.: 20.00
Mødet afsluttet: kl. 22.15
Sted: Skype
Deltagere:
Kenneth Jensen
Leif Stonor Nielsen
Benny Frænde
Rasmus Andersen
Michael Jensen
Jesper Berentsen
Per Buchardt Pedersen, referent.
Afbud:
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstituering af bestyrelsen
Formidling
Forordet til Schweisshunden
Træningsdagen
Indlæg til Schweisshunden
Aspiranterne
Bordet rundt

Ad 1. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen er konstitueret:
Formand;
Kenneth Jensen
Næstformand;
Leif Stonor Nielsen
Kasser:
Benny Frænde
Sekretær:
Per Buchardt Pedersen
Bestyrelsesmedlem:
Michael Jensen
Bestyrelsesmedlem:
Jesper Bentsen
Webmaster:
Rasmus Rosing Andersen
Suppleanter deltager i møderne.
Kenneth sagde tak for den store opbakning der var på GF
Det var bestyrelsens opfattelse, at der var en god stemning på GF
GF var alt i alt en rigtig god dag.
Ad 2. Formidling

Kursus i ”Eftersøgning af hjortevildt”, eller kurset som gerne skal være med til at fremme
interessen for schweissarbejdet bliver afholdt på Fyn i dagene d. 25 – 26 april. 2020. Sted og
program er klar.
Formidlingspakken er klar omkring 1. april 2020. Peter Kristensen har samlet materiale fra flere
steder.
Ad 3. Forordet til Schweisshunden
Forordet sendes rundt til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse inden det sendes til
Schweisshunden.
Ad 4. Træningsdagen.
Sophia Van Binsbergen og Charlotte Knudsen står for at afholde træningsdagen d. 8. maj 2020,
selvfølgelig med de ressourcer der er nødvendig for at dagen forløber så professionelt som muligt.
Ad 5. Indlæg til Schweisshunden
Husk at sende indlæg til Schweisshunden til Finn Møller.
Husk de gode historier, bring budskabet videre til medlemmerne.
Det er vigtigt at indlæggene har kvalitet og fagligt indhold.
Ad 6.Aspiranterne.
Der er møde d. 20. marts i schweissudvalget hvor aspiranter vælges.
Aspiranter der udtages til test adviseres efterfølgende, og opfordres til deltagelse på efterfølgende
kurser, målrettet på Kvalifikationstesten.
Ad 7. Bordet rundt.
Benny: der er ca. 334 betalende medlemmer.
Kassebeholdningen er pr. 09.03.2020 kr. 60.422,- Godt gået alle sammen
Schweissprøver: Der er flere gode prøver i kalenderen. Der arbejdes på at få en af foreningens
tidligere prøver i Midtjylland på benene igen og prøvelederen arbejder videre med opgaven.
Der kigges på muligheden for at afholde en prøve på Sjælland og
Benny er behjælpelig med administration ved afholdelse af prøven.
Sommerarrangementet i Kompedal plantage er på plads.
Boret rundt:
Vi savner gode historier til hjemmesiden. Alle medlemmer er i øvrigt også velkommen til at
kontakte Webmaster.
Foreningen forhandler et sponsorat med en ny og mulig sponsor.
Foreningen bliver ofte kontaktet med hensyn til hjælp til trafikeftersøgninger. Der ændres på
hjemmesiden, så det fremgår endnu mere tydeligt, at dette forgår via 1812. Der er i forvejen et link
til schweiss.dk.
Aspirantkurserne blev diskuteret.
Næste møde: inden bukke jagten
Distributionsliste:
Kristian.kenneth@gmail.com
leif_stonor@nielsen.mail.dk

kasserer.ds@gmail.com
vamo_1@hotmail.com
per@2-t.dk
mje@live.dk

