Fundur Stjórnar Fjár-og Hjarðhundadeildar 17.10.18
Skyrgerðin, hveragerði kl 18:20, Guðríður ritar fundinn.
Heidi, Hilmar og Guðríður eru mætt, Svava og Smári eru með gegnum facetime
Það er ekki komin nein dagskrá fyrir dómarann á sunnudaginn, Byrja á að spyrja
Ingu hvað Beata sjálf hafi í huga.
Matur með dómara – Guðríður er nú þegar búin að taka frá borð furir 20 manns
á Tryggvaskála. Þar er flott 3ja rétta máltíð á 8.500 kr.
setja inn auglýsinga á facebokk síðu deildarinnar þar sem fólki er boðið að skrá
sig í matinn. Skrá sig þarf fyrir kl 12 á föstudag og láta vita hvort folk vilji lax eða
lamb. Guðríður sér þá um að ganga frá pöntuninni
Spara pappír- sleppa því að prennta út eintök fyrir alla af dagskránni. Bara uppá
vegg og á netið.
Gjöf fyrir dómaranner klár – ullarteppi og dagatal íslenska fjárhundsins.
Heidi ætlar að sjá um merkingar til að visa fólki á réttan stað.
Hilmar sér um ruslatunnur og er fána.
Guðríður um sótthreinsi og Ilmsprey,
Heidi Klósettpappír og handsáp, handþurkur og kaffikönnu
Svava er að vinna í því að fá blómvendi og kúkapoka
Ólafur kemur með kaffið
Það Þarf að finna einhverja gjöf handa húsráðendum – Guðríður ætlar að athuga
með ostakörfu.
Við höfum því miður ekki mannmagn til þess að hafa í boði mikklar veitingar eða
manna kaffisölu. En það verður kaffi í boði og svo væri sniðugg að hvetja fólk til
að koma með eitthvða með sér til þess að setja á sameginlegt kaffihlaðborð.
Hafa svo bauk þar sem folk getur skilið eftir frjáls framlög til þess að styrkja
deildina
Inga er búin að sjá til þess að séð verði um mat fyrir dómara og starfsfólk á
sýningunni.
Borð og stólar eru í höllinni, Hilmar verður með tjöld sem hægt era ð setja upp
yfir dómara t.d.
Öll verðlaun og gjafir eru klár.
Fundi slitið 19:40

