Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 29. august 2016,
kl. 20.00 – 21.30 i klubhuset.
Fremmødt: Alle
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Info v/Nanna & Jytte:
15. oktober er der reserveret forkælelsestur ved Magtor. Turen gælder for
bestyrelse og trænere. Det kommer til at koste 5000,- kr. – man kører selv derop.
DcH landsforenings bladredaktør har været meget syg og derfor blev bladet aflyst
denne gang.
3. Økonomi v/Jytte:
58 medlemmer OG to på træningsgebyr. Info om diverse konti, det ser godt ud!!
4. Udvalg:
Konkurrence:
Klubmesterskab lørdag d. 5. november.
Konkurrencedatoer 2017: c-konkurrence 18. juni (kan vi ikke få den - så d. 11. juni)
Kantine + Aktivitet:
Klubfest lørdag d. 5. november.
Juleafslutning søndag d. 4. december.
Banko (Jytte, Thomas og Heidi tager sig af planlægning) – tirsdag d. 25. oktober.
(møde med diverse interesserede mandag d. 12. september kl. 20.)
Rally:
Træner:
Henny opfordres til at tage overbygningen i Rally.
Nanna vil lave et møde mellem Lars og Henny i henhold til Rally holdet.
Maria er holdt som træner.
Holdfordeling efterår/vinter 2016/2017:
Tirsdag d. 27. september sidste træningsdag
Søndag d. 9. oktober er første vintertræningsdag.
(Begynderhold søndag d. 2. oktober opstart)
Hvalpehold; Nanna (søndag 9.30-10.30)
Begynderhold; Heidi (søndag 9.30-10.30)
Konkurrencehold; Henning (søndag 11.00-12.00)
Familiehundehold; Yvonne (søndag 11.30 – 12.30)
Nosework; Nanna (torsdag kl. 19.00-20.00)
Klikkerhold; Jønne (mandag 19.00-20.00)
Rally; Lars (søndag 13.30 lige uger) (opstart lørdag d. 8. oktober)

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 29. august 2016,
kl. 20.00 – 21.30 i klubhuset.
Tøj: Tilbud på T-shirts & Streamers gennemgås.
Model 3 til 75,- kr. blev valgt. Vores udsalgspris bliver 90,- kr.
Streamers 37,50,- kr. – blev valgt. Vores udsalgspris 40,- kr.
Areal:

Rengøring (Nuværende stopper pr. 31/12) Drøftes på næste bestyrelsesmøde –
Nanna tager en snak med Mia som Heidi nævner som en mulighed.
Kommunen har ”lavet noget ved stien”. Ikke for heldigt. Hvis vejret bliver til det
arbejder Torben på at der bliver lavet noget godt ved vejen igen i efteråret.
5. Generalforsamling: 1/12 kl. 19.30 (på valg: Jytte, Jønne & Thomas) Alle ønsker
genvalg. Nanna tager fat I Maria i forhold til hendes post som personlig suppleant
for kassereren.
6. Bordet rundt: Det besluttes at lade forespørgslen om lys på fodboldbanerne ligge
”for nu”. Til gengæld taler vi om at sætte 1-2 lamper/master op bagved klubhuset.
Jønne, Thomas og Torben påtager sig ansvaret for det.
7. Næste møde og evt. punkter: Tirsdag d. 11. oktober – planlægning af
generalforsamling
Forplejning v/ Jytte ;0)

