Bestyrelsesmøde torsdag den 17. oktober 2019 kl. 19.00
Tilstede: Gisela, Charlotte, Lenette, Ulli, Bodil, Annette.
Afbud: Flemming, Ole.

1)

Godkendelse af sidste referat
-

2)
-

3)

Der er bestilt NemID erhverv.
Vi kom ikke med til naturens dag pga. misforståelser og manglende deltager.
Vi afholder ikke rally og agility stævne samtidig.
Vi har afholdt agility stævne, der deltog 8 af vores egne hundeføre og en fra Tinglev.

Post og nyheder fra DcH-Danmark og -Kreds 4
Charlotte og Bodil skal på kursus d. 16.og 17. november i strategi og it.

Kassereren – regnskab og medlemstal
- Vi er pr. 30/9-2019 166 medlemmer
- Kasse beholdningen er på 113.993,- kr.

4)

Bordet rundt

-

Ulli, Bodil, Lenette, Gisela og Annette: intet

-

Charlotte: Vi har tre frie pladser som observatør på vores Lea Nor kursus, vi tilbyder pladserne til
vores venskabsklubber , til 150,- kr. er person. Klubben giver frokost og kage til alle deltager.
Agility vil gerne have nye nummerskilte, Charlotte for lov at købe et sæt.
Skal klubben være medlem af DGI ? bestyrelsen beder Charlotte undersøge hvad det koster.
Ansvarlig for Stævne/venskabs - Konkurrenceudvalg :
Agility: Charlotte
Rally: Annette
Lydighed: Ulli
Køkken: Gisela
Åbenhus: Gisela
Ansvarlig for at sætte andre i gang, pokaler, indbydelse, dommer, bemanding osv.
Som udgangspunkt hjælper alle trænere og bestyrelse medlemmer til alle argumenter
Der bliver evt. mulighed for at deltage med A- hunde til venskabsstævner.
I år vandt Broager vandrepokalen i C-klassen og Tinglev i B- og D-klassen.
I det kommende DcH-blad kommer der en artikel om vores åbent hus.
Der er agility møde d. 28/10 ang. bl.a. vedr. datoer til næste års konkurrencer, Charlotte
deltager.

I Januar meddeles alle datoer for bestyrelsesmøderne for 2020. Vi forventer at bestyrelsesmedlemmerne skriver dem i kalenderen, så man, så vidt det er muligt, prioriterer at deltage i
møderne.

5)

Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også arrangementsudvalget)

- Datoer for stævner i 2020, vi ønsker

Rally: 16. maj og 5. september
Lydighed: 29. marts
Agility: 13. juni.
Venskabsstævne i lydighed: 4 oktober.

- 25 års jubilæum afholdes den 12. september.
- Foredrag:

Aktivering af hund d. 30 januar. pris 30,- kr.
Metine og Louise fortæller om hunde der ”hyrder” den 14. november
Tolder Orla Olesen fortæller om sit arbejde i februar eller marts. Pris 30,- kr.
Dyrlæge Karen fortæller om førstehjælp til hund i 2020.
Jette Nybo kommer og fortæller, vores lydighedsfører, om brugen af bringsel den 5. januar.

Kursus med Lea Nor – søndag den 20. oktober
Generalforsamling – torsdag den 21. november kl. 19.00
- Gisela bager boller.
Forslag til ordstyrer – Charlotte har spurgt Louise
På valg er:
Formand: Charlotte (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Ulli (modtager genvalg)
Bestyrelsessuppleanter: Lenette og Ole (begge modtager genvalg).
Revisor: Sv. Aage Eriksen og Lorents Nielsen (begge modtager genvalg).
Revisorsuppleant: Laila (modtager genvalg).
Juleafslutning – lørdag den 30. November
-

Sjove aktiviteter, amerikansk lotteri, æbleskiver og gløgg.

6) Vedrørende træning
- Hvad gør vi med det store hvalpehold resten af året? De bliver samme resten af året da det kun
-

drejer sig om to gange.
Anette og Klaus starter på IGU indenfor agility i 2020
Malene starter på IGU inden for rally og lydighed i 2020
Dorthe tager overbygning for familiehold i 2020
A-B holdet laver en rotations ordning mellem de trænere og bestyrelses medlemmer der ar
aktive på holdet. Da der pt ikke er en fast træner på holdet.
Vi har fået mulighed for at låne ridehallen i Smøl, ved Henrik Sibbesen, vi er i øjeblikket ved at
aftale en pris med ham.

7)

Nyt fra websiden

- Vi er med
10) Eventuelt.

Kage: Charlotte ☺

