Referat af konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 19 i Hundehuset
1)

Dagsorden;

Godkendt

2)

Info v/Nanna & Jytte;

Der afholdes 3 x TGU i Christiansfeld. (se datoer under kantineudvalg)
Der er 12 tilmeldt til årets Hjælperfest.
Nanna og Jytte får bestilt hjælper T-shirts. Nanna taler m Heidi om
hjælper liste 2015
Der er 5 dommeraspiranter i kreds 5
Kredsrådsmøde mandag d. 22. februar - deltager Heidi i stedet for Jytte,
som deltager som revisor.

3)

Økonomi v/Jytte;

35 medlemmer (det er tidligt vi er så langt oppe – det er tegn på mange
overflyttere)
Info om diverse konti
(Kreds og DcH er ikke blevet betalt endnu)
Græsareal i Sjølund er betalt
Samvittighedskassen er talt op – 1404 kr.

4)

Konstituering;

Næstformand - Thomas tager posten
Sekretær – Heidi tager posten

5)

Udvalg (samt valg til udvalgsposter)

Kantine + aktivitet; Heidi og Thomas
13/2 (Thomas arrangerer frokost), 30/4 og 27/8 er der TGU i
Christiansfeld. Der skal findes folk til kantinen mv. disse dage.

Der planlægges en teoriaften i foråret.
Der arbejdes hen imod at afholde en hygge banko aften i november. Der
skal laves en ”arbejdsgruppe” der skal anskaffes sponsorgaver. Nanna
vedhæfter liste over hvor der blev hentet sponsorgaver ved hundens dag
i 2008.
Sommerfest fredag d. 17. juni
Fælles sommerafslutning tirsdag d. 28. juni
Julebanko med risengrød tirsdag d. 25. oktober kl 17.30 – 20
Generalforsamling torsdag d. 1. december
Fælles vinterafslutning søndag d. 4. december
Træner; Nanna
Har mailet kursusprogram til trænerne – Nanna & Heidi deltager i kursus
i Aabenraa på lørdag d. 23/1. Vi skal have trænermøde d. 11/2.
Konkurrence; Jønne, Torben og Jytte
Jytte og Jønne deltager i planlægningsaften for venskab i morgen,
onsdag. De 3 datoer skal fastsættes. Vi ”byder ind” med lørdag d. 24.
september. 1. oktober – hvis dette ikke er muligt.
Der er rykket 2 gange for overførsel af penge i forbindelse med
konkurrencerne. Regnskabet er lavet.
C- konkurrence 19. juni
Klubmesterskab 6. november
Rally; Jytte
Rally konkurrence d. 26. marts (påskelørdag)
Tøj; Nanna/ Jytte
Areal; Torben
Web; Jønne
Fanebærer; Se tidligere referat
Kredsrådsdeltagere; Nanna og Jytte
Landsmødedeltagere; Nanna og Jytte

6)

Græsareal og eng;

Torben laver liste

7)

Bordet rundt;

Jønne er på overvejelsesstadiet med at lave et runderings kursus – med
udgangspunkt i DcH programmet.
Punktet ”Bordet rundt” SKAL fremadrettet slutte 21.15
I en forsøgsperiode fungerer Torben som ordstyrer.
Thomas kontakter kommunen omkring lys på banen.
Lys på banen – adhoc udvalg – Thomas og Torben.

8)

Logbog - blank

9)

Punkter til næste møde;

Lys på banen
Budget 2016-2017, DcH landsforening.

Næste møde - Tirsdag d. 8. marts kl 19.

Forplejning v/ Nanna

Referent Heidi

