Bestyrelsesmøde torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00
1) Godkendelse af sidste referat
-

Agria kurset startede meget godt, men vi fik desværre ikke så meget med hjem.
Vi har nu CVR-nummer og der arbejdes pt på konto-kig og mobilepay.
Sporkurset er flyttet til d. 30. marts.
Dorte er startet på IGU.
Vores gl. A-bræt er blevet solgt.
Flemming undersøger, hvor længe vi skal opbevarer børneattester.

2) Konstituere bestyrelsen
Formand: Charlotte
Næst formand: Flemming
Referent: Annette
Kasser: Bodil
Medlem: Ulli
Suppleant: Lenette
Suppleant: Ole

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

Hovedbestyrelsen arbejder på at kassereren kan få et nyt regnskabsprogram.
Charlotte har spurt DKK om hun må se deres høringsforslag. Det viser sig at DcH
ikke var med på høringslisten i ministeriet, De er nu kommet på og DcH har sendt et
høringsforslag til ministeriet.
Der kommer nye skilte i rally, som træder i kræft d. 1. august.
Dommer til Agility er nu på plads.
Lokal konkurrencer skal nu oprettet på DcH online tilmelding.
I DcH programmet kan man nu ”rykke op” i indeværende år, dog mister man så sine
DM point.
Nosework bliver muligvis allerede udbudt som konkurrencer i 2020. Der forventes at
blive uddannet kreds- og lokalinstruktør i 2019/2020

4) Kassereren – regnskab og medlemstal
- Medlemstallet er d.d. på 84 medlemmer, det er 6 mere end vi var på samme tid
-

sidste år.
Kassebeholdningen er på 87.285,00 kr.

5) Bordet rundt
- Charlotte. Der er ingen træner tilmeldt de nuværende kurser, vi venter på andre
-

tilbud.
Vi giver 300,- kr. i gave til DcH Kolding, i forbindelse med deres 70 års jubilæum.
Sven Erik vil gerne med i eftersøgningstjenesten, han er inviteret op til Olav
(formanden for eftersøgningstjenesten)
8 af trænerne er tilmeldt træningsweekenden i Ho, de deltager på tre forskellige
kurser. Gisela og Kurt deltager på ” eftersøgning”. Louise, Charlotte, Annette, Laila og
Sabine deltager på ” hente/bring med glæde”. Lenette deltager på Nosework.
Der er på trænermødet aftalt at vi holder åbent hus, med titlen ”hundens dag i
Broager”, d. 18/8-2019.
Et internt trænerkursus i K.L.I.K koster 4800,- kr, det gør vi ikke i år, til gengæld bliver

-

der lavet et hund fitness kursus for alle trænerne.
D. 26/2 er Charlotte indkaldt til en workshop aften omkring Kær Vestermark.
Charlotte kan ikke deltage i landsmødet d. 16. marts, Flemming og evt. Ulli tager
afsted.
DcH Højme har det nye agility hjul, Charlotte kontakter dem, for at høre hvor det er
købt og hvad prisen er.
Flemming tager med Charlotte til kreds generalforsamling d. 18/2 plus til før
landsmøde d. 4/3.
Den 24/2 er der indvielse af Kær Vestermark , Charlotte, Louise, Ulli, Ole, Helle og
Tenna tager derud med lidt opvisning i lydighed, rally og agility.
Vi venter på en dato fra George ang. møde om venskabs konkurrence. Vi vil gerne
afholde vores konkurrence d. 6/10.
Vi maler agility udstyr d. 6. og 7. april.

-

Bodil: Vores Printer er gået i stykker. Vi Kan købe en ny for 2600,- kr Bestyrelsen
siger ok.

-

Annette: Louis og jeg afslutter vores Fitness kursus i februar.

-

Ulli: har fundet en pris på de ”armbind” vi skal bære når vi træner på Kær Vestermark.
Bestyrelsen beslutter at vi køber 20 stk. til en pris a´ 39,- kr. stykket.

-

Flemming: Skal Klubben have NemID erhverv? Bodil sender vores CVR nummer til
ham, som muligvis også kan bruges. Flemming undersøger det og ringer til vores
forretningsfører.

-

Ole: %

-

Gisela: %

6) Persondataforordningen og hjemmesiden
- Charlotte er ved at tilrette oplysninger til medlemmer, om hvordan vi forvalter person
data.

7) Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også arrangementsudvalget)
-

Fastelavn – Det har aktivites udvaldet styr på
Lydighedstævnet den 13/4 – Charlotte indkalder til møde med hjælperne.
Åbent hus – Er under planlægning
Venskabsstævne (lydighed) – dato? – Vi afventer møde.

8) Vedrørende træning
- Vi starter nyt hvalpehold d. 2/4
- Familieholdet deles i to.
- evaluering af søndagstræning –Til efteråret går vi tilbage til lørdags træning.
9) Nyt fra webside
- Charlotte mangler at ligge de nye træningsplaner på hjemmesiden.
10)

Eventuelt
- Er der nogle der kender en, som har noget skov areal vi kan bruge? Lorents
undrsøger om landbrugsskolen har nogle arealer vi må bruge.

Kage: Charlotte ☺
Mvh
Charlotte
Bestyrelsesmøder 2019
torsdag den 25. april kl. 19.00
torsdag den 22. august kl. 19.00
torsdag den 17. oktober kl. 19.00
Generalforsamlingen 2019
Torsdag den 21. november kl. 19.00

