Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 22. oktober 2020 kl. 19.00
Til stede: Flemming, Ulli, Lenette, Bodil, Ole, Annette, Gisela og Charlotte
Referent: Annette

1)

Godkendelse af sidste referat
• Charlotte og Lenette er færdige som nosework instruktør i januar 2021.
• Der er blevet flyttet vægge i klubhuset, Brødrene byg laver projektet færdigt
for os.
• Anne-Grete har sagt ja til at blive AG-instruktør.
• Der kommer ikke et ekstra unghundehold, men der er til gengæld kommet et
ekstra hvalpehold.
• Referaterne fra diverse møder er pt ikke kommet på web siden.
• Der er kommet sprit op ved klubhuset.

2)

Post og nyheder fra DcH-Danmark og -Kreds 4
• Punkt til ændring af vedtægter – Et tillæg til tilmeldingsgebyr til DM på 50,kr., som så skal gå til evt. betaling til transport til sporlæggerne.
• Hvad syntes vi om DcH-programmet?
• Suppleanten for landskasseren er valgt til ny landskasserer.
• Eftersøgningstjenesten – Ny formand blev Marlene Olsen.
• Der er blevet undersøgt, hvor mange klubber i kreds 4, der udbyder Hoopers.
• De to emner på Ho kurset i 2021 er Hoopers og Spor.
• Kredsmødet d. 8/6 og d. 19/10 er blevet aflyst.
• IGU i klubben d. 14/3 -2021.
• Vi skal melde alle stævnedatoer ind d. 1/11-2020
• Vi har fået hvalpepakker fra AGRIA.

3)

Kassereren – regnskab og medlemstal
• Kassebeholdning: 139.787,00 kr.
• Medlemmer: 180 pr. D.D.

4)

Bordet rundt
• Bodil: Oprydning i skuret – Bodil, Gisela og Annette gør det d. 25/10-2020
• Flemming: %
• Ole: %
• Ulli: %
• Lenette: Har fundet træningsarealer til eftersøgning, mellem Hokkerup og
Holbøl
• Gisela: Hvad gør vi med de foderpræmier vi har? Vi vælger at se tiden an.
• Charlotte: Informationsfolder – Vi laver den digital og laver også et
velkomstbrev.

• For at undgå ”smuttere” skal vi være obs på betaling, når medlemmer rykker
fra hvalpeholdet.
• Annette er meldt til Familiehundeuddannelsen og Anne-Grete er meldt til AGuddannelsen.
5)

Kommende opgaver eller arrangementer (herunder også arrangementsudvalget)
- Generalforsamling – Vi afventer corona-restrektioner.
- Juleafslutning – aflyst.
- div. Foredrag – Vi afventer corona-restrektioner.
- fastsætte datoer på næste års konkurrencer
• Agility – d. 12/6-2021
• Rally – d. 29/5-2021 og d. 12/9-2021
• Lydighed – 18/4 eller 11/4-2021
• Venskabsstævne – 10/10-2021
• Vi skal informere Charlotte, hvis vi ligger events på Facebook.
• Vi skal være bedre til, at informere bestyrelse og træner når der sker
noget i klubben.

6)

Vedrørende træning
• Charlotte tager det samme kursus i nosework, som Lenette tidligere har gået
på.
• I januar starter vi et nosework begynder hold med max 5 deltager, samt et
forsætter hold.

7)

Forslag til kontingentfastsættelse
• Kreds og landskontingent fastholdes på 419,- kr
Bestyrelsen foreslår følgende priser i 2021:
• Hvalpe kursus: 1050,- kr.
• Andre hold: 1150,- kr.
• Forsætte på hold efter hvalpe kursus: forår 400,- kr. - efterår 200,- kr.
• Gæster: forår 500,- kr. – efterår 250,- kr.
• Starter på hold i klubben i august: 950,- kr.
• Starter på hold i klubben i uge 43 eller der efter: 450,- kr.
• Ekstra hold: forår 325,- kr. – efterår 275,- kr.

8)

Nyt fra websiden, FB og det nye tilmeldingssystem
- Nyt forslag til holdoprettelse i Klubmodul til næste år.
• Vi ligger grundgebyret sammen med holdgebyret, vil man på flere
forskellig hold, melder man sig på ”ekstra hold” og notere hvilket hold
man ønsker at gå på.

• Vi afventer pt svar fra Kubmodul, da vi gerne vil slette alle medlemmer
og starte på en frisk i 2021, hvor alle selv aktivt tilmelder sig på det/de
hold de gerne vil på .
9)

Eventuelt
• %

