Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 22. august 2019 kl. 19.00
Ref. Charlotte
Til stede: Flemming, Ole, Ulli, Lenette, Bodil, Gisela, Charlotte
Afbud fra: Annette

Ad 1) Godkendelse af sidste referat
Charlotte har et hængeparti med hensyn til NemID erhverv. Skal bruge det i forbindelse
med bestilling af straffeattester på trænerne.
Lenette og Ulli har været på besøg hos Mogens Dall for at se på marker og skov. Er dog
ikke sikker på, at skoven kan bruges til eftersøgning.
Der var desværre sket en tastefejl i sidste referat. Medlemstallet var på 120 medlemmer
pr. den 31/4-19 og ikke som skrevet på 130.
Ad 2) Evaluering af Åbent hus
Det var et vellykket arrangement, som vi forventer at gentage igen næste år i forbindelse
med vores 25 års jubilæum.
Der var lidt delte meninger om, at banerne var spredt for langt fra hinanden, at vi måske
skulle have alt på én bane og så skifte med de forskellige aktiviteter – tager vi op i
forbindelse med planlægningen til næste år.
Højtalerne skal ud midt på pladsen og der skal være én, der fortæller om aktiviteten og
om den enkelte hund og hundefører – vi skal på forhånd lave en lille beskrivende tekst
om hver hund/hundefører til den, der skal fortælle.
De forskellige opvisninger lå for tæt, skal være pause imellem.
Vi skal have flere telte bla. et over bordene.
Skal vi have en hoppeborg til næste år?
Arrangementet har helt sikkert givet flere medlemmer til klubben.
Vores omsætning var på omkring 10.000,- kr.

Ad 3) Post og nyheder fra DcH-Danmark og -Kreds 4
Der er blevet oprettet en ”hjælpecentral”, hvor det er meningen, man kan bliver skrevet
op, så andre klubber, der mangler hjælpere til afvikling af stævner mm. kan gøre brug af.
– Vi har valgt ikke at blive skrevet op på den liste, da vi selv afholder rigtig mange
stævner og arrangementer og selv kan bruge vores egne medlemmer i den forbindelse ☺
Landskasseren har valgt at stoppe p.g.a. private årsager. Suppleanten er sat i hendes sted
og fungerer som landskasserer indtil næste Landsmøde marts 2020.
I løbet 2020 er det meningen, at alle lokalforeninger skal går over til et nyt
administrationssystem, som skulle fungerer mere optimalt med hensyn til at oprettet og
vedligeholde data på medlemmer i medlemsdatabasen (erstatter Winkas)
Der er dog intet nævnt om, at det gør det muligt, at vi kan bruge rullende kontingent med
det nye stystem.
Ad 4) Kassereren – regnskab og medlemstal
Vores medlemstal er pr. d.d. 151.
Bodil gennemgik regnskabet. Det ser rigtig godt ud. Bl.a. har vores konkurrencer og især
vores Åbent hus givet et pænt overskud i år.
Det koster klubben 75 ører, hver gang der bliver betalt med MobilePay. Fremadrettet lægger
vi en krone oven i prisen, hvis der betales med Mobilepay.
Bare i forbindelse med vores Åbent Hus, var der blive betalt over 100 gange med MobilPay og
det går fra vores indtjening.
Ad 5) Bordet rundt
Lenette: %
Ulli:
Har haft kontakt til Broager ringriderforening vedr. huller på pladsen, som de allerede har
udbedret.
Forespørgsel til rallyholdet – kan banen vende modsat? så der er plads til to række biler i
forbindelse med parkering.

Ole: %
Flemming: %
Gisela: %
Bodil:
Vi har to forskellige kantinepriser – konkurrence/arrangement og træningspriser.
Charlotte:
Louise har meddelt hun stopper som træner i klubben til februar. Vi skal gerne se om vi kan
finde nogle nye emner som trænere (agility og lydighed). Meld forslag tilbage til Charlotte.
Ad 6) Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også arrangementsudvalget)
- Rallystævne 7/9-19
- Opvisning – Naturens dag på Universe
- Forslag til datoer for næste års stævner
Vil forsøge både at afholde rally- og agilitystævnet på samme tid i år.
Forslag til dato er den 16. Maj.
Vi vælger kun at holde et rallystævne i 2020.
Vi planlægger et venskabsagilitystæven den 18/9 kl. 17.00 for vores egne medlemmer.
Vi sender også invitationen til Tinglev.
Ad 7) Vedrørende træning
Vi har lige nu meget store hold – vi forsøger at dele dem op på de enkelte hold, så de på den
måde ikke virker så store.
Skal vi forsætte med at træne på Kær Vestermark. Vi beslutter, at tage derud et par onsdage
for at ”vise flaget” over for de andre klubber, der benytter området.
Ad 8) Nyt fra websiden
Alt er opdateret.
Ad 9) Eventuelt
Intet

