Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. oktober 2017,
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset.
Ingen afbud
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden:
Bordet rundt skubbes op som pkt 2 – herefter godkendes dagsordenen.
2. Bordet rundt
Thomas fortæller om p plads. 34 kubikmeter knust beton skal bruges
12.500 kr. er tilbuddet på. (25 meter hen, 5 meter bred)
Der er bred enighed om at dette skal gøres – til fordel for os alle.
Thomas fortsætter projektet.
3. Info v/Nanna & Jytte:
Nanna deltog alene til Kredsrådsmøde; Det havde været et godt møde!
Konkurrencedeltagelse bliver lidt dyrere næste år for C-uforandret 125,-kr./B- 150,kr. /A- 175,- kr. /E- 200,- kr.
„Man spørger først" hvis man vil låne en anden DcH klubs arealer.
Der afholdes „opstartsmøde“ for et kommende IPO hold onsdag d. 25/10.
Vi afholder Rally + C d. 2/6 2018 (DATO FASTLAGT)
Rally i Kolding storcenter forventes også at blive afholdt i 2018.
4. Økonomi v/Jytte:
Der er kommet lidt tilskud fra Kolding kommune. Pt er der underskud på 7500 kr.
MEN der er også lavet hvalpebane samt lys på banen – og der forsvandt en del i
forbindelse med indbruddet samt ekstra kurser der endnu ikke er afholdt.
Medlemmer; 64 + 2 der kun betaler træningsgebyr. Info om diverse konti. Vi
betaler meget for at have vores konto i banken – det tjekker Jytte op på. Måske
vores konti skal sættes sammen…
5. Forslag til generalforsamlingen:
Bestyrelsen indstiller kontingentstigning på 100 kr.
Bestyrelsen indstiller træningsgebyr fortsætter
Træningsgebyr tillæg 1 hold 100 kr.
Træningsgebyr tillæg alle hold 150 kr.
Bestyrelsen indstiller løbende træningsgebyr og stadigt faldende kontingent
(faldende med 50 kr. hver 3. måned)
Bestyrelsen indstiller uændret indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen indstiller Gæstegebyr 1/1-31/12 600 kr.
Bestyrelsen indstiller Gæstegebyr 1/1-30/6 300 kr.
Bestyrelsen indstiller Gæstegebyr 1/7-31/12 300 kr.
Bestyrelsen indstiller Gæstegebyr pr gang 30 kr.
Arbejdende instruktører gøres træningsgebyr fri – dette i § 5 stk. 6a
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6. Beretninger:
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Vi har desværre været udsat for hærværk i løbet af sommeren og klubhuset er så
småt ved at være oppe og køre igen.
Hvalpebane er blevet bygget og der er kommet lys ude foran på banen.
Rally (træningsudvalg) Lars træner hver anden gang – modsat er Henny trådt til,
de andre gange så der er kontinuitet i træningen.
Der har været afholdt en Rallykonkurrence ved Kolding storcenter igen i år.
Venskabskonkurrence i år var ikke den store succes – dog fik vi et par vindere på
dagen. (skal der nævnes hvem)
Vi havde en udtagelse til DM – desværre kunne han ikke deltage alligevel.
Der har været udflugt med hvalpe og begynderholdet til Hellevad Hundesvømmehal
Sommerfesten blev desværre aflyst i år pga. manglende tilmelding –
til gengæld var sommerafslutningen rigtig god.
Konsulentaften afholdes 9/11
Klubfest i forbindelse med klubmesterskab
Trænerne har været på fælles kursus i Horsens ved Maja B.
Det var en god og lærerig dag.
Der er afholdt 1½ trænermøde i år
7. Bordet rundt:
8. Log-bog: Jonna, Majbritt, Ejvind, Ana, Bianca, Rasmus,
9. Næste møde og evt. punkter:
HVIS der kommer forslag til generalforsamlingen mødes vi 19/11 – ellers mødes vi
torsdag d. 7. december kl. 18.30
Forplejning ved kantineudvalget
Referent Heidi

