Bestyrelsesmøde torsdag den 21. april 2022 kl. 19.00 i Klubhuset
Til stede: Ole, Ulli, Annette, Bodil, Charlotte, Jan, Lenette, Gisela
Referent: Annette

1)

Godkendelse af sidste referat
Godkendt med følgende bemærkninger:
-

2)

Ulli og Ole arbejder videre med ”DcH-flag på sporpind”
A-konkurrencen bliver d. 28/8
Vi kan desværre ikke få lov til at træne i skoven med løse hunde.
Charlotte er ved at skrive til kommunen, ang. mere lys på træningsområdet.
Vi er kommet med i OK appen.
Den der kommer først på Kær, skal tage låsen med tilbage til klubben.
Instruktørerne kom desværre ikke til Ho
Vi har fået lyddæmpet i klubhuset, samt fået nye lamper.
Ole og Gisela er startet på dommeruddannelsen.
Dorte har sagt ja til at være instruktør vikar.
Vi er blevet bedre til at lægge billeder på facebook – forsæt det gode arbejde.
Vi får lavet noget materiale i løbet af efteråret, til vores ”reklame” film.

Post og nyheder fra DcH-Danmark og -Kreds 4
- Bodil og Charlotte har været til kreds generalforsamling.
- Bodil og Charlotte har været til landsmøde

3)

Kassereren – regnskab og medlemstal
- Pr d.d er vi 182 medlemmer
- Der er desværre problemer med klubmodul, så vi kan ikke fremlægge noget
regnskab.
- Indestående i sparekassen 208.299,- kr.

4)

Bordet rundt – Alle

Gisela: skal vi med til kulturnat? Det gør vi ikke.
Ulli: intet
Ole: Vi skal huske at reklamere med vores forskellige sponsorer i de forskellige
konkurrenceprogrammer.
Jan: intet

Lenette: Vi skal da nomineres til årets fritidsfest! Lenette taler med Malene om hun
vil hjælpe.
Annette: Løse hunde på pladsen! Vi holder stadig på at hunde skal føres i snor til og
fra træningen og under pauser.
Bodil: intet
Charlotte: Lorents har overtaget opgaven med at finde ud af, hvordan vi får fat i noget
af marken ved siden af træningspladsen. Marken kommer i udbud i
efteråret. Vi arbejder videre på sagen og finder ud af noget ang. evt.
græsslåning.
Hvad gør vi med køkkenet? Charlotte laver en tegning over et nyt køkken,
som Ole vil gå videre med.
Hoopers, skal vi til at starte noget nyt op? Vi venter lidt.
Infotavle? Ole indkøber en.
D. 17/6 kl. 17.00 holder instruktørerne hyggedag, med grill og socialt
samvær, vi inviterer også bestyrelsen og Lorents med.
Hvordan kan vi anerkende den der bager til vores arrangementer? Vi
prøver at l ave en statistik over, hvem og hvor mange gange den enkelte
bager kage.
5)

Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også arrangementsudvalget)
• Lydighedskonkurrence – er alt på plads? Ja det er det
• Agilitykonkurrence. Charlotte er ved at have styr på det sidste.
• Sommerafslutning. Det bliver d. 16/6, Gisela er tovholder.

6)

Vedrørende træning
- Kan vi få ryddet op i lydighedsskuret? Gisela tager over og gør det.

7)

Nyt fra websiden, FB og det nye tilmeldingssystem
- Der er udfordringer med klubmodul.

8) Eventuelt
- Intet.

