Bestyrelsesmøde mandag den 17. januar 2022 kl. 19.00 i Klubhuset
Til stede: Gisela, Annette, Ulli, Ole, Jan, Lenette, Bodil, Charlotte
Referent: Annette

1)

Konstituering af bestyrelsen
Formand: Charlotte Christensen
Kasserer: Bodil Nielsen
Næstformand: Ole Ravn
Sekretær: Annette Lund Jensen
Bestyrelsesmedlem: Ulli Toft
Supplant: Jan Søgaard
Supplant: Lenette Iversen.

2)

Godkendelse af sidste referat
• Vi forventer at høre svar på ansøgning om fane, i starten af maj måned.

3)

Post og nyheder fra DcH-Danmark og -Kreds 4
• Vi skal stille skilte op når vi træner som klub på offentlige områder. Ole og
Ulli finder en løsning, evt et flag på en sporpind.
• Hans Peter fra kredsbestyrelsen kigger alle klubbers vedtægter igennem.
• Fra 1. januar har vi rullende kontingent, der er stadig lidt udfordringer,
men vi springer ud i det.
• Charlotte og Bodil deltager i landsmødet d. 19/3-2022
• Charlotte bliver en af kredsens superbruger i klubmodul.
• Charlotte og Bodil deltager i kredsgeneralforsamling d. 21/2-2022

4)

Kassereren – regnskab og medlemstal

• Medlemstal pr. d.d. er 145 . 15 af vores medlemmer er ikke registreret i
kreds- og landsforeningen. på grund af en fejl i klubmodul, men Charlotte
har taget kontakt til dem og de ser på det.
• Aktiver i alt: 251.684,- kr.
5)

Bordet rundt - Alle
Ulli:
Har vi en dato til A-konkurrencen? bestyrelsen foreslår den 28/8-2022, Ulli
taler med Edel og Morten fra dommerudvalget, om det kan lade sig gøre den
dag.
Hvornår holder vi møde omkring venskabskonkurrencerne? Vi foreslår at det
afholdes tirsdag d. ½ kl. 19.00 i Broager, Ulli invitere repræsentanter for DcH
Tinglev, Tønder, Nordals og Aabenraa.
Vi Undersøger om vi kan få lov til at træne i hundeskoven, Ulli kontakter
skovfoden.
Ulli vil gerne have at vi søger om mere lys på pladsen, så vi kan ligge noget af
lydighedstræningen om aftenen, da vi er mange på pladsen om lørdagen. Der
bliver foreslået at vi evt søger om at leje noget af marken, der ligger ved siden
af pladsen, for på den måde, at give mere rum til alle hold. Det besluttes at
Charlotte skriver til ejeren og forespørg om det kan have interesse for ham.
Og Charlotte skriver til Kommunen vedr. bevilling om mere lys på baen.
Ole:
Vi er kommet med i OK, det skal gerne på vores hjemmeside og der kommer
også brochurer til udlevering i klubben.
Ole tilbyder at være tovholder for sponsersøgningen, Så vi ikke er flere der
spørg de samme steder.
Hvad koster den jakke og T-shirt vi vil købe til alle instruktør og bestyrelsesmedlemmer? Bodil vil kontakte ID.dk for en endelig pris.
Jan: %
Lenette:
Behøver vi at låse vores skab i skuret på Kær? (det er så bøvlet at låse/låse
op). Vi aftaler, at det behøver vi ikke.

Kan det evt. lade sig gøre at vi får en hoodie også når vi får jakker og t-shirt?
Det er der stemning for.
Annette:
Der sker indimellem, at hundefører der har meldt afbud alligevel står at de
kommer, når der sker en opdatering i Klubmodulappen. Charlotte kontakter
klubmodul.
Bodil:%
Gisela:%
Charlotte:
• Der er meldt 10 instruktører til Ho-kursus, 3 på spor og 7 på hoopers.
• Har deltaget i foreningsweekend kursus, desværre var der ikke så meget
nyt.
• Kan vi lave noget lyddæmpning i klubhuset? Vi bliver enige om at bede
Lorents om at få 2-3 tilbud hjem på opsætning af troldtekstloft.
• Klubben har indstillet Ole og Gisela til dommeruddannelsen.
• Der er søgt ved kommunen om at vi må være på pladsen både til træning
og til vores forskellige stævner.

6)

Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også
arrangementsudvalget)
- Konkurrencer.
Det er der styr på.
- Fastelavn – hvordan/pris?
Bliver d. 25/2-2022, Charlotte sender en indbydelse ud til
medlemmerne. Prisen bliver 25,- kr. pr. deltager.
- Fastsætte dato for bestyrelsesmøder og generalforsamling
Generalforsamling bliver d. 24/11-2022
Charlotte finder datoer til bestyrelsesmøder i 2022

”En dag i hundes tegn” bliver d. 9/10-2022 på Stevninghus. D.D. er
der aftaler med instruktør til 7 forskellige hold.
Prisen bliver 375,- pr. deltager inklusiv forplejning på dagen.

7)

Vedrørende træning
Dorte er stoppet som træner.
Vi køber en ekstra sækkevogn.
Rally får det nye skur til deres ting.

8)

Nyt fra websiden, FB og det nye tilmeldingssystem
Vi skal blive bedre til at ligge billeder fra dagens træning på vores Facebook.
Vi vil arbejde på at få lavet en reklamefilm. Annette taler med Kristoffer om
det evt. er noget han kan hjælpe med. (han har sagt ja)
Det er planen, at der bl.a. skal indgå dronevideoer i filmen.

10) Eventuelt
Charlotte undersøger hvem der eger den lille ”skov” der støder op til Ringriderpladsen.

