Referat fra bestyrelses møde d. 04/02-2016
Tilstede: Charlotte, Flemming, Annette, Ulli, Claus, Sabine.
Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Charlotte.
Næstformand: Flemming.
Referent: Annette.
Medlem: Ulli
Suppleant: Claus og Sabine.
1) Ulli og Charlotte har været til planlægningsmøde i omkring agility, vi holder
konkurrence d. 04/06-2016
Annette og Bodil har været til planlægningsmøde omkring rally, vi holder konkurrence d.
11/06-2016
Vi har budt ind på at holde TGU i Broager. Vi har fået et modul den d. 12/06-2016. Et
modul om hvalpe. Vi har lovet at stille med hvalpe og hundefører til den praktiske
del af undervisningen.
Pga. dommer mangel i kredsen, skal følgene sætning med i konkurrence indbydelsen:
” På grund af Kreds 4´s mangel på dommer, kan det blive nødvendigt at reducere antallet
af deltagere i en klasse, at aflyse en klasse eller i værste fald at aflyse en
konkurrence. Det kan også ske efter at tilmeldingsfristens udløb.
Hvis der sker reduktion eller aflysning vil klubben sørge for at hundeførerne får besked. ”
Vi har fået tilladelse til at sætte lys op på træningspladsen (foran klubhuset). Charlotte har
kontaktet kommunen for at være helt sikker på, at der ikke er blevet indgivet
klager inden vi sætter lysene op.
Flemming arbejder stadig på at få lavet glashunde.
Ulli finder en dato til et fællesmøde for venskabsklubberne.
Bodil og Charlotte har været på Winkas kursus… De bruger nu programmet endnu mere.
Bodil har nu fået lært at inddele medlemmerne på de forskellige hold.
Familiehundeholdet er blevet lagt sammen til et hold igen.
Hvad gør vi med træningstider fra april måned, skal vi starte klokken 17.30 eller klokken
18.00 ? Der er enighed om at vi starter klokken 17.45 – 18.45 og 19.00 – 20.00
og så går vi over til lørdagstræning fra lørdag d. 17/09-2016
Louise er begyndt som træner på Unghundeholdet sammen med Kurt.
Vi har fået rullegardiner i klubhuset og der er blevet sat lys op på bagsiden af huset.
Referatet er godkendt.
2)

Charlotte har sendt referater fra kreds 4 til bestyrelsen angående besparelser.

Flemming og Ulli vil fremadrettet gerne have alle referater til sendt.
Anna Lyngby stopper som formand i uddannelse udvalget, hun forsætter dog som medlem
af udvalget. Samtidig stopper hun også som underviser på TGU. Ny formand
bliver Pernille Jørgensen fra DcH-Aabenraa.
Kontingentet for 2016 er fastsat til 265,- for hvert medlem i lokalforeningen.
Kørselstaksten til de forskellige aktiviteter i foreningen er henholdsvis 3,63 kr. og 1,99 kr.
Bestyrelsen har vedtaget at i de tilfælde, hvor det er vores egen lokalforening der
skal betale, udbetaler vi efter laveste takst.
Hovedbestyrelsen er kommet med forslag til besparelser: Kreds- og dommerkurser vil kun
blive afholdt hvert andet år.
I 2017 afholdes DM i Horsens.
3)

Charlotte: vi er 5 trænere, som tager på træner weekend i Ho d. 12 og 13 marts. Alle
5 har ønsket at få enkelt værelser. Skal klubben betale for det eller skal hver
enkelt selv betale for at bo på enkelt værelse? Det blev vedtaget at klubben
betaler med stemmerne 4 for og 1 imod.

Der er meldt 7 trænere til seminar omkring hundes signaler.
4) Mellemstallet er d.d. på 66 medlemmer
Årsregnskabet blev fremlagt og gennemgået, vi har d.d. 61.778,- i kassen.
5)

Der bliver afholdt fastelavn d. 6/2-2016 og der er pt mange tilmeldinger, der bliver Der
er gevinster til det vindende hold. Samt præmie til hver ”kattekonge” på de tre
hold.

Der er ved at blive arrangeret et arrangement omkring fodring af vores hunde. Der
kommer nærmere oplysninger når den endelige dato er fast lagt.
Per Kristensen (fra D-holdet) vil gerne holde et kursus for trænerne. Han kommer med et
oplæg til Charlotte.
6) Gisela ønsker sig 8 kegler til at bruge på hvalpeholdet. Godkendt
Rally holdet ønsker sig en sammenklaplig trækvogn. Godkendt
Alle trænere skal huske at bede om at se forsikringspolicer.
Vi undersøger muligheden for at få MobilePay som betaling i klubben. Bodil og Charlotte
er sat på sagen.
Der er allerede 5 hvalpe på det nye hvalpehold, der starter den 13. februar.
7)

Der mangler nye billeder på hjemmesiden.

8) Skal vi have søgt sponsorater – mangler vi noget?
Der stilles forslag om en ny tunnel. Nye veste og regntøj til trænerne.
Der opfordres til at vi allerede nu begynder at samle gaver ind til vores agility stævne.

