Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 28. marts 2017, kl.
19.00 – 21.30 i klubhuset.
Til stede; Thomas, Henny, Nanna, Jønne, Mia, Jytte og Heidi
Afbud; Torben

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Info v/Nanna & Jytte:
Kredsgeneralforsamling: Lorens blev genvalgt til kasserer, div. udvalgsformænd
var valgt i de respektive udvalg.
Landsmødet: Der blev ikke valgt en Landsformand, så pt. har DcH-Danmark
ingen formand. Der er derfor indkaldt til ekstraordinært landsmøde d. 22. april,
hvor håbet er at finde en ny landsformand. HB genfremsætter forslaget om at
Landsformanden skal have et månedligt vederlag på kr. 10.000 (I så fald, stiller
den tidligere Landsformand sig gerne til rådighed igen).
Kreds 4 har indkaldt til formøde d. 10. april, hvor det ekstraordinære
landsmøde skal debatteres og håbet er at lokalforeningerne enes om hvad der
skal stemmes.
Nanna ønsker ikke at modtage genvalg til den kommende generalforsamling.
Så der skal findes en ny formand.
3. Økonomi v/Jytte:
Medlemmer 43. Info om diverse konti. Der er ikke betalt strøm og nogle
pokaler mv (fra Rally i Storcenteret).
44 Medlemmer.
Mobile Pay er blevet indført. Nummeret står i klubben.
4. Udvalg:
Kantine v/Henny & Thomas: Intet nyt
Aktivitet v/Heidi: Intet nyt
Konkurrence v/Jønne, Thomas & Jytte: Venskabskonkurrence tilmelding hænger
i klubben, det er d. 7. oktober i Kolding. Venskabsudvalget for de 3
tiloversblevne Lokalforeninger (Kolding, Vamdrup & Christiansfeld) er enedes
om at dette bliver den eneste Venskabskonkurrence i 2017 med håbet om et
stort antal deltagere.
Rally v/Jytte: Der er afholdt stævne i Kolding Storcenter med 59 deltagere.
Pressen var tilstede på dagen og der har efterfølgende været flot omtale i
Jydske Vestkysten samt i TV-syd. Reklamesøjler ved indfaldsvejene til Kolding,
blev sponsoreret af Kolding Storcenter. Det er meddelt til Lars at det de
kommende år skal være vores netadresse: www.dch-christiansfeld.dk som
fremhæves på plakaten, fremfor DcH-Danmarks.
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Der er på Nannas foranledning lavet fast ugl. træningstid på holdet, dette har
allerede medført at 2 (3) af de tidligere HF er vendt tilbage. Det er håbet at vi
på denne måde kan skabe et godt og stabilt Rallyhold i CcH.
Træner v/Nanna: Pt. er Henning sygemeldt. Der er samlet ind til et gavekort.
Bruno er forespurgt om han kan tage konkurrenceholdet indtil Henning kommer
tilbage.
Nanna og Jønne taler om at udbyde et hvalpe klikker hold efter sommerferien
(8-10 gange). Det bliver slået op i vores- og DcH kreds 4’s facebookgrupper.
Thomas er tilmeldt figurant kursus.
Lars, Yvonne og Nanna er tilmeldt kursus i Hundeførerkort.
Tøj og træningsartikler v/Nanna & Jytte: Intet nyt

Areal v/Torben: Intet nyt – Thomas kontakter Torben og følger op på diverse
projekter (bla. renovering af sti, som er ”pløjet op”)
Web v/Jønne: Vi blev på sidste møde enige om at vi hver i sær skulle tænke
over hvad vi fremover ønsker at bruge vores hjemmeside til, oplysning til nye
medlemmer eller info til bestående medlemmer. Det besluttes at hjemmesiden
fremover skal være en oplysningsside til nye medlemmer. Vores facebook
gruppe bruges til info side, som den allerede har gjort i flere år.
Fremover sættes referaterne på vores facebook side under filer
5. Bordet rundt:
6. Log-bog: Jonna, Majbritt, Ejvind, Ana
7. Næste møde og evt. punkter: Mandag d. 4. september kl. 19-21.30

Forplejning v/Heidi ;0)

Referent Heidi.

