Bestyrelsesmøde torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19.00 i Klubhuset
Tilstede: Lenette, Charlotte, Bodil, Ulli og Annette
Afbud: Gisela og Ole

1)

Godkendelse af sidste referat
Godkendt med følgende bemærkninger.
• Rullende kontingent er godkendt på landsmødet.
• Bestyrelsen og instruktørerne har været ud at bowle.
• Der er startet 5 hvalpehold i efteråret.
• Bord/bække sættene er færdige og taget i brug.

2)

Post og nyheder fra DcH-Danmark og -Kreds 4
•
•
•
•

3)

Kassereren – regnskab og medlemstal
•
•
•

4)

Forud for forenings udviklings weekenden er der udsendt et spørgeskema –
Charlotte har svaret på det.
Dogcoach har sendt en ny rabatkode til alle medlemmer og instruktører, da den
gamle desværre blev misbrugt.
Forretningsudvalget havde i år bestilt ens t-shirt til alle DM deltagere fra kreds 4.
Der er i år 973 flere medlemmer på landsplan, end sidste år.

Aktiver i alt: 125.476,70 kr.
Medlemmer per d.d. er 239
Ved gennemgang af årsregnskabet stiller Ulli spørgsmål ved, at indtægten for
hallejen, kun er det halve af, hvad vi har af udgifter. Det er pt agility som ikke kan
dække deres halleje. Han mener, at det skal de andre grene i klubben ikke dække.
Det diskuteres på mødet og Ulli beslutter, at han vil indsende det, som et punkt, til
generalforsamling.

Bordet rundt – Alle
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulli: Hvad er vores holdning til at der er tale om at aflønne kredsinstruktøren og
dommerne ? Bestyrelsen mener at det er en dårlig ide.
Annette: Vil gerne søge om en fane til klubben ved Dansk samfund ! det er i orden
med Bestyrelsen.
Lenette: Jan, Ole R. og Lenette køre til dommer-infomøde i Jelling.
Charlotte: Det interne Agilitykurs i klubben er udsat til april.
Generalforsamlingen bliver d. 8/12-2021 kl. 19.00
Lenette og Charlotte er færdige som nose work instruktører
Dommer og tidtageranlæg er på plads til vores agility stævne. D. 8/5 – 2022.
Vi skal tænke over hvordan vi kan lyddæmpe i klubhuset.
Bodil: %

5)

Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også
arrangementsudvalget)
Juleafslutning – hvad gør vi her?
• Juleafslutningen bliver efter samme princip som vi plejer.
div. Foredrag/arrangementer – er der nyt på vej?
•
•
•
•

Annette afholder flettedag d. 18/12, samt fitness time d. 31/12
Lenette laver et nose work arrangement mellem jul og nytår.
D. 6/2-2022 afholder vi nose work konkurrence i Kliplev hallen.
D. 2/12 er der ” kom ind i din boble” kursus med Nanna Kastup.

Generalforsamling (kandidat til bestyrelses og suppleant, kontingentfastsættelse m.m.)
• Vi prøver med et nyt tiltag i forbindelsen med generalforsamlingen
Annette ( og Lenette) laver ”Kong Fiddes livret”. Vi håber på den
måde at kunne få flere medlemmer til at deltage.

• Udkast til kontingent i 2022 er gennemgået og tages med under
punktet kontingentfastsættelse til generalforsamlingen.
6)

Vedrørende træning
Ny træningsplan til januar
•

7)

Planen er gennemgået og skal nu endelig godkendes på de næste
trænermøde.

Nyt fra websiden, FB og det nye tilmeldingssystem
• Intet nyt.

10) Eventuelt
•

Vejledningen til hvordan man tilmelder sig til
venskabskonkurrencen, skal fremover sendes med invitationen.

