Bestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2019 kl. 19.00
Tilstede: Ulli, Ole, Bodil, Charlotte, Gisela, Annette, Lenette og Flemming.

1) Godkendelse af sidste referat
-

MobilePay virker formendelig om 3 uger, det er bestilt.
Bestyrelse beslutter, at vi makulerer børneteatrene, når vi har set dem.
Charlotte ”laver” NemID erhverv.
Lokalkonkurrencer skal i fremtiden oprettes på DcH online. Ved manuel tilmelding
skal der meddeles om resultatet skal tælle med til evt. oprykning.
Vi har været til indvielse på Kær Vestermark. Det har umildbart ikke givet nogle
medlemmer.
Der er ikke blevet malet AG udstyr.
Der er lagt info omkring persondata på hjemmesiden.
Der er pt ikke andet skov til rådighed. Lenette er i dialog med Mogens Dall omkring
noget skov og mark.

2) Post og nyheder fra DcH-Danmark og -Kreds 4
-

Der er på landsplan pt. 419 flere medlemmer end sidste år.
Agria vil gerne rundt i klubberne, vi kontakter dem ang. vores åbenhus.
Der er en ny dyreværnslov på vej ang. øre/hale kupering, den bliver lagt på dchdanmarks hjemmeside så snart de ved mere.
Det var et godt landsmøde. Det blev besluttet at , at der ikke gives honnører til
foreningens kassere.

3) Kassereren – regnskab og medlemstal
-

Vi er pr. 31/4-2019 130 medlemmer
Kassebeholdningen er på 93.962,00 kr.

4) Bordet rundt
Charlotte:
- Vil vi deltage i kulturnatten i år ? Det vil vi ikke.
- Næsten alle trænere har været i Ho, det var et rigtig godt kursus, både fagligt og
socialt.
- Vi udbyder Fitness og Nosework. Skal trænerne betale fuld pris ?Det besluttes at alle
betaler fuld pris, men trænerne skal vige pladsen, hvis der kommer et medlem som vil
med.
- Gennemgået referat fra mødet omkring venskabskonkurrence.
Tønder d. 31. marts.
Tinglev d. 23. juni.
Broager d. 15. september.
Nordals d. 6. oktober.

Gisela: %
Lenette: %
Ole:
- Ole Ravn har spurt om der kommer butikker udefra ved stævnerne ? Der arbejdes på
det, men det er svært at få nogle til at komme.
Ulli: %
Flemming: %
Bodil: %
Annette:
- Der arbejdes i øjeblikket på et kursus med Lea Nor.

5) Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også arrangementsudvalget)
- Agilitystævne: Der er 55 tilmeldt. Der er styr på køkkenet og hjælpere. Vi
mødes mandag hos Gisela og får et overblik over præmier.
Rally-stævne: Der er pt 10 tilmeldinger. Der er styr på hjælpere
Sommerafslutning: Lenette laver indbydelser.
Åbent hus: Der afholdes møde d. 3/5

- Venskabsstævne (lydighed) –
- IGU d. 12/5: Bodil og Annette står for morgenmad, Gisela og Charlotte står for
frokost.

6) Vedrørende træning
-

Mange hunde på unghund 1, holdet bliver delt i to , dog med færre hundefører
på det nye hold da Charlotte står med det selv.

7) Nyt fra webside
- Alt er nu opdateret, der er kommet nye billeder og reklame for fitness og

nosework. Nye billeder og sponserlogoer og alle træningsplaner er lagt på
siden.

10) Eventuelt
- Der er kommet en klage omkring løse hunde på pladsen. Vi laver et opslag om,
at hunde skal være i snor, ved luftning og til og fra træning.

Bestyrelsesmøder 2019
torsdag den 22. august kl. 19.00
torsdag den 17. oktober kl. 19.00
Generalforsamlingen 2019
Torsdag den 21. november kl. 19.00

