Bestyrelsesmøde torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.00
Tilstede: Flemming, Lenette, Charlotte, Annette, Ulli og Bodil
Afbud: Ole

1)

Godkendelse af sidste referat
-

2)

Agria kursus bliver afholdt i første kvartal af 2019
Klubben har fået CVR-nummer og vi arbejder på at få MobilePay.
Annette hører Louise, hvordan det går med et nyt logo til lydighed, rally logoet er
taget i brug.
Bodil spørg Lorents om han vil lave et sporkursus, for kommende sporlæggere
Dato for lydighedskonkurrencen er indsendt og godkendt
Dato for rallykonkurrence er indsendt og vi afventer svar.
Agility venter på at blive indkaldt til møde ang. stævner i det kommende år.
Dorte er startet som træneraspirant og er tilmeldt IGU i 2019
Der er indkøbt nye veste til de instruktører som trængte.
Ole, Lenette, Bodil, Flemming og Annette er på valg ved dette års
generalforsamling.

Post og nyheder fra DcH-Danmark og -Kreds 4
- Kontingentet til DcH-Danmark stiger til 290,- kr

3)

Kassereren – regnskab og medlemstal
-

4)

Der er pr. d.d. 135 medlemmer
Pr. d.d. er kassebeholdningen på 93,901,- kr

Bordet rundt
-

-

Charlotte: Vi sætter vores gamle A-bræt til salg, da DcH- Fredericia ikke har svaret
tilbage på, om de vil købe det.
Gisela og Charlotte har meldt fra til deres kursus d. 24/10-2018 (fri ved fod kursus)
Gisela:Hvad gør vi med Kær Vestermark? vi har det om lørdagen og nu træner vi jo
om søndagen. Det skal vi have med i vores evaluering i 2019
Flemming: %
Lenette: Har afsluttet IGU
Hvad med at vi til juleafslutning kårer ” den bedste hvalp” eller en anden kategori ?
Dette er der ikke stemning for.
Lenette kontakter Gitte og Heidi ang. evt. datoer for kursusser i ” hundens sprog” og
” Race kendskab”
Edel har inviteret til dommerkursus. Lenette tager op og hører, da hun muligvis er
interesseret i at tage dommeruddannelsen om et par år.
Rundering fra IGU-kurset vises til træning.
Ulli: Der er blevet bestilt nye AG-redskaber og der er sendt billeder til Hans Peter
ang. farverne på AG redskaberne.
Bodil: Det koster 125,- kr. at få en bankboks og yderlig 400,- i året for at have den.

-

6)

Flemming undersøger om vi evt. må gemme vores person dokumenter under vores
nem ide.
På vores generalforsamling skal vi have indskrevet i vores vedtægter at Charlotte
og Bodil hæfter for vores bankkonto
Annette: Kontakter Lars Larsen ang. en rally dag i klubben.

Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også arrangementsudvalget)
- Generalforsamling
Vi foreslå at vi fastholder vores kontingent.
Alle der er på valg genopstiller. (Lenette, Ole, Bodil, Flemming og Annette)
Gisela bager boller.
Forslag til vedtægts ændringer (bilag)

- Juleafslutning
Charlotte kopierer indbydelser, alt andet har aktivitetsudvalget styr på.

5)

Vedrørende træning
- Sabine og Gisela er pt sygemeldte. Louise og Annette hjælper på familieholdet
-

6)

Nyt fra websiden
-

7)

og Louise hjælper på Giselas hold.
Hvad skal trænerne have i gave i år? Vi bliver enige om gavekort til Avifauna.

Charlotte har tilrettet forsiden

Eventuelt
Metine som er HAK har været og hjælpe Kennet.

