Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 11. september 2017, kl.
19.00 – 21.30 i klubhuset.
Fremmødt; Jønne, Nanna, Thomas, Henny, Jytte, Heidi
1. Godkendelse af dagsorden;
Godkendt
2. Info v/Nanna & Jytte:
- Medlemslisten er sendt ud – der et 2 rettelser.
- Nanna må med beklagelse meddele at ingen har meldt ind på formandsposten
til kommende generalforsamling – Nanna meddeler at hun derfor tager 2 år til,
da hun jo stadig brænder for klubben og nødigt ser en hovsa-løsning. Dette
medfører så at Jønne IKKE vil være en del af bestyrelsen efter
generalforsamlingen.
- DcH Danmark har et nyhedsbrev. Det må være et ”must” at man i hvert fald
som bestyrelsesmedlem tilmelder sig det!
- Der har været ekstra ordinært landsmøde – Annette Lunau er valgt som
formand. Dette mener Nanna bestemt er en fordel for fremtiden i DcH.
- HB søger medlemskab af DIF (Dansk Idræts Forbund)
- Der har været hærværk i klubben over sommeren. Det er (åbenbart) et større
projekt at få ordnet alt hvad der har været smadret mm. Jytte tager fat i Uffe
(forsikringen) igen igen…
3. Økonomi v/Jytte:
- 66 medlemmer. En overflytning til Vejle.
- Info om diverse konti.
- Jytte vil søge tilskud til kursus der blev afholdt for trænere og
bestyrelsesmedlemmer i Horsens.
-

(se referat for landsmøde omkring stigning i kontingent)

4. Udvalg:
Kantine v/Henny & Thomas;
-

Prisen for sodavand er steget generelt – det besluttes at sodavand stiger til 10
kr.
Thomas køber ”de tunge ting” – Henny handler ”det lette”.
Næste arrangement er 28. oktober.
Mia er hjælper i kantinen når der er behov.
Henny beder om at der skrives på en seddel, før vi løber tør for noget.
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Aktivitet v/Heidi;
-

Bianca skal spørges om at bage til konsulentaften – datoen fastlægges snarest!
Klubfest (klubmesterskab); lørdag 25. november
Julegåtur; lørdag d. 2. december
Generalforsamling; torsdag d. 7. december 19.30 (bestyrelsen mødes 18.30)

Konkurrence v/Jønne, Thomas & Jytte;
-

Skal vi have konkurrencer i 2018 skal dette meldes ud snart. Nanna spørger
konkurrenceudvalget om datoerne 2-3/6 eller 9-10/6 for en c +rallydag.
Dan er udtaget til SPH – DcH DM. Der er bestilt faneplade. Jønne tager fanen
med.
Der skal snart tilmeldes til Venskab i Kolding d. 7/10 – reminder til Konkurrenceog Rally folket.

Rally v/Jytte;
-

Intet nyt

Træner v/Nanna;
-

-

Bruno træner fortsat konkurrencehold.
Betina har overtaget Begynderholdet.
Betina får 1 kr. pr. kørt km. (hun kommer fra Skærbæk = 150 km.) det
besluttes at der er mulighed for at man som træner kan modtage 1 kr. pr. kørt
km. hvis man tager kontakt med den træner ansvarlige.
Hundeførerkort er forsøgt udbudt, indtil videre uden nogen tilmeldinger – der
forsøges ny holdstart i januar 2018 med Heidi som instruktør
DcH bladet har kontaktet Nanna vedr. Klikker hvalpeholdet – der kommer en
journalist og laver research til en artikel i bladet.
Der er kursus med Siv Svendsen i næstkommende weekend (Lars, Nanna,
Yvonne, Henny og Heidi deltager)
Der er blevet afholdt træner/bestyrelses forkælelses/inspirationsdag i Horsens.
(Nanna, Jønne, Thomas, Henny, Yvonne, Mia, Jytte og Heidi deltog) Det var en
god dag!!

Tøj og træningsartikler v/Nanna & Jytte;
-

Tøj og træningsartikler er opdateret.
Heidi har lavet opslag i vores Facebook-gruppe omkring klub t-shirts. Der er
bestillings seddel i klubben.
Der er mulighed for at bestille hundetegn med DcH logo – bestillings seddel
også i klubben.
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Areal;
-

Græsklipperordningen fungerer. (Nanna)

-

Vi indhenter 2 tilbud på P-plads. (Henny & Thomas)

-

Arbejdsdag sættes i foråret 2018. (Alle)

Web v/Jønne:
-

Intet nyt.

5. Bordet rundt;
- Kamera og lærred skal sættes op (Jønne og Thomas er så fantastisk søde at de
tager sig af det)
- Thomas spørger om vi kan ”rydde ud i hegnet” langs stien. Peter Martin skal
spørges.
- Går man ind på Kolding kommunes hjemmeside (vej og park – der kan man
anmelde dårlig vej…)
- Jønne foreslår at bestyrelsen laver et forslag til Generalforsamlingen om at
klubbens udøvende trænere bliver træningsgebyrfri. Der er enighed om at det
er et godt og nødvendigt tiltag, hvis vi også fremadrettet vil have trænere i
klubben. Jytte laver et overblik over økonomien og sender til bestyrelsen – dette
skal så drøftes på kommende bestyrelsesmøde.
-

Fremover skal sekretæren udsende indkaldelsen til bestyrelsesmøde.

6. Log-bog: Jonna, Majbritt, Ejvind, Ana, Bianca, Rasmus
7. Næste møde og evt. punkter;
Bestyrelsesmøde d. 24. oktober kl. 19 – planlægning generalforsamling –
udfærdige forslag samt beretninger.

Forplejning v/Jytte ;0)
Referent Heidi

