Bestyrelsesmøde torsdag den 5. april 2018 kl. 19.00
Tilstede: Flemming, Ole, Bodil, Charlotte, Lenette, Lorents og Annette
Afbud: Gisela.
Referent: Annette

1)

Godkendelse af sidste referat
- Ulli deltog i mødet d. 31/1-2018 omkring de nye agility regler, vi skal i løbet af
2018, have malet vores redskaber, så de bliver i de lovlige farver.
- Sabine har modtaget et skriftligt afslag på hendes ansøgning med ønske om at blive
hundeadfærdskonsulent.
- Ulli har lavet skilt, som vi skal bruge når vi træner på kær, skiltene skal altid være
stillet op når vi har veste/rygmærker på.
Referatet er godkendt.

2)

Post og eller nyheder fra DcH Danmark og Kreds 4
-

3)

Bodil, Louise og Charlotte har været til generalforsamlingen i kreds 4. Hvor Charlotte har
fremlagt, hvorfor og hvordan vi har succes medet stigende medlemstal.
Kredskontingentet er uændret
Kredsens kørselskontingent er uændret.
Landsmøde
Nye vedtægter ligger på DcH`s hjemmeside
Vi har modtaget mail ang. vandelkursus for C-hunde, mailen vil blive lagt i programmet ved
søndagens (8/4) konkurrence.

Bordet rundt
-

-

Charlotte: Har været til møde i Tinglev ang. venskabsstævner, vi vil i år prøve at lave fire stævner.
Tinglev d. 24/6, Tønder d. 27/5, Broager d. 16/9 og Nordals d. 7/10. Der vil blive brugt interne
dommere til D konkurrencen og uddannede dommere til C og B. Dommerudgifterne vil blive
ligeligt fordelt imellem de fire klubber. Tilmelding og betaling foregår klubvis.
Trænerkurset i Ho, var rigtig godt, der arbejdes pt. på at finde en dato for et internt kursus i
klubben.
Lenette laver et Nose work kursus for trænerne i klubben, super god ide.
Træningspladsen er blevet reserveret til træning og diverse stævner og konkurrencer i 2018.
Vores PCér arbejder ikke godt sammen med beregnerprogrammet, så vi skal på et tidspunkt have
en ny. Ulli og Flemming vil undersøge hvad de eventuelt kan få fat på.

-

Annette : %

-

Ole : %

4)

-

Flemming: %

-

Ulli:Har været il møde ang. kulturnat d. 24/8. Vi vil gerne have en stand i området ved den lokale
scene.

-

Charlotte og Louise tager agilityredskaberne fra Hans Peter med til klubben, når de skal til stævne
i Løgumkloster d. 5/5

-

Bodil: %

Kassereren – regnskab og medlemstal
- Medlemstallet er d.d. på 95.
- Kasse beholdningen er d.d. på 84,035,- kr.

5)

Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også arrangementsudvalget)
-

Stævne på søndag (Hvis Lorens kan deltage tager vi punktet som det første)

- Lorents gennemgår dagens program og informere om de forskellige
faciliteter.
-

Agilitystævne

- Der er styr på de forskellige poster.
-

TGU i Broager

- Der er styr på alle hjælpere.
-

Sommerafslutning

- Planlægges i aktivitets udvalget.
6)

Vedrørende træning
-

7)

Nyt fra websiden
-

8)

Der er rykket en del fra unghunde 1 til ung hunde 2
Ulli kontakter Hans Peter ang. Priser på ny AG vippe og balance.
Bodil indkøber samler og måtter til rally træning.
Bestyrelsen vedtager at træningen bliver om søndagen, når vi igen går til
weekendtræning. Bestyrelsen laver en evaluering på januar mødet 2019.

Pt. er Charlotte ved at opdatere træningsplaner til de forskellige hold.

Eventuelt
-

Ulli har lavet sporpinde, som kan købes i klubben, prisen er 75,- d.kr. For 5 stk.

