Bestyrelsesmøde i FADB
Sted: Bryllevej 7, 5250 Odense
Tid: 12-06-2022 kl 12 til 16
1. Årsmøde hvor er vi?
a. Bane? Godkendelse af bane: Spørg Jan Aagger om godkendelse (pbw kontakter JA
om generelle krav) BIO snakker med BJO og Martin Bjerge om opstilling af bane, BIO
undersøger lån af ATV
b. Ordstyrer? Torben Møller
c. Deltager betaling? Dkk 800,00
d. Invitation hvornår? Evaluering af invitation 2-3. juli, planlagt udsendelse af invitation
4. juli med mindre andet aftales
e. Bespisning? Torsdag (bestyrelse) KIA arrangerer – Fredag – aften (gryderet med
kartoffelmos), lørdag: morgenmad (brød v/KIA, pålæg v/JEH) - Frokost (grill) – aften
helstegt gris – søndag: morgenmad som lørdag – frokost (grill)
f. Hvad har vi glemt? Brænde til udendørsbålet (hvis alt andet glipper brændetårn
v/Jan E)
g. Hvornår ankommer vi hver især? Bestyrelsen ankommer torsdag kl 16, mødes på
godset
h. Hvornår ankommer medlemmerne? Fredag kl 16 - Præmier? Præmier til 1.,2. og 3.
plads samt lodtrækning mellem skydekort. Klasser: Compound/traditionel.
Vandrepræmier: KIA undersøger. Sidste års vindere skal returnere inden hvilken
dato? Overnatning: ingen el eller vand .på campingområde. Deltagelse i årsmødet
kan kræve coronapas. Tilmeldingsfrist 15-08-2022.
i. Revisor nu og i fremtiden? LSK genvælges ikke, revision foreslås udbudt til
revisionsfirma
j. Ærespræmierne - hvor er de? (KIA)
k. Præmiepolitik?
2. Generalforsamling
a. Hvem er på valg, der er vist tre der skal på valg?
På valg: Jørgen, Casper, Brian, Jan E, Lasse
Modtager genvalg: Jørgen, Jan E,
Bestyrelsens overvejer forslag til bestyrelses/-suppleantposter.
b. Dagsorden?
c. Vedtægtsændringer
d. Hvem opfordrer vi til at stille op.
e. Hvem kan deltage – medlemmer, som har status som kontingent betalt
f. Tiltag for at befordre FADBs fortsatte beståen
Invitation senest muligt, Ekskludering af mulige fortalere for nedlæggelse af FADB
3. Attitudes tilbud? KIA har aftale med Attitude efter GF. PBW rykker Martin B for status, KIA
snakker med Knud om DLSs hjemmeside
4. Regnskab
a. Gennemgang og underskrift af regnskab - underskrevet
b. Jan E har rundsendt det. I bedes venligst forberede eventuelle spm
Kassereren beder om, at der indføres automatisering af medlemsregistrering (ny hjemmeside)
Bestyrelsen beslutter, at kassereren udsender rykkerskrivelser for restanter
Foreningen for stående jagthunde har brudt med DJ
Dato for årsmøde meldes ud på hjemmesiden. Invitation planlagt udsendt 01-08-2022
5. Næste bestyrelsesmøde
Aftales

