Bestyrelsesmøde 15. marts 2018 kl. 19.00 i klubhuset.
Til stede: Nanna, Jytte, Thomas, Henny, Mia, Heidi
Afbud: Niels

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden;
Godkendt
2. Valg af ordstyrer;
Thomas (fast)
3. Info v/Nanna & Jytte;
Kredsgeneralforsamling; Frede blev genvalgt – han meddelte at det
ville være hans sidste periode.
Dommerne har bedt om at instruktørerne fortæller konkurrencehundeførerne, hvordan man agerer når man er til konkurrence.
Samtidig søges der til stadighed flere dommere.
Der er et godt, flot regnskab. Lorens gør det let gennemskueligt.
Laurids blev genvalgt til Ordensudvalget.

ALLE opfordres til at se på Broagers hjemmeside.
Landsmødet 2018 foregår lørdag d. 17/3.
Stella fra DcH Rødding stiller op til landskassererposten.

4. Økonomi v/Jytte;
49 medlemmer (40 er overflyttere fra sidste år), Økonomi ok.

Lamper er betalt og varmepumpe bliver betalt.

5. Udvalg;
Kantine – Henny; 24/3 IGU, 14/4 arbejdsdag, 22/4 Kreds kursus i
NoseWork, 26/5 IGU hvalp, 2/6 konkurrence, 29/9 Venskab, 6/10 IGU
spor, 6/12 Generalforsamling.
Aktivitet – Mia; Der blev afholdt ”hjælper fest” i bowl`n fun. 15 deltog
og det var en succes!
Er i gang med at lave indkaldelse til Arbejdsdag. (Se pkt 6.)
Konkurrence – Thomas; 2/6 konkurrence, 29/9 Venskab
Rally – Nanna; Intet nyt.
Instruktører – Nanna; Henny ønsker ikke at tage Rally overbygning.
Hun vil i stedet for, gerne stå til rådighed på familieholdet, når Yvonne
ikke kan komme. Henny er med på en ”kigger” nogle gange, således
hun føler sig klar til at byde ind.
Helle Kloster tilbyder at tage konkurrenceholdet når Bruno er
forhindret. Hun skal fremefter deltage lidt i opdaterende kurser.
IPO aftaler hvornår de træner i sommerperioden, når det lykkes at
samle holdet – Nanna opdatere træningstiderne på hjemmesiden.
Hvalpe/begyndere og familiehold træner tirsdage kl. 19, fra 1/4.
Klikker mandage kl. 19.00
Konkurrencehold mandage kl. 18.30
Tøj/hundeudstyr – Heidi; Intet nyt
Areal/græsareal & eng – Niels/Thomas; Thomas, Jønne, Niels,
Andreas og Jens skal på græsklipperlisten – Thomas laver listen.
Web – Nanna; HUSK AT SE DCH-BROAGER’s hjemmeside!

6. Arbejdsdag; lørdag d. 14. april kl. 9 til morgenmad – frokost kl. 13
Indkaldelse skal laves (Mia og Heidi):
Spring, terrasse, maling udendørs, lamper flyttes, rep. af skurvogn og
maling, trimmes v/hegn, 2 x armatur, vippeplade i køkkenet.
Hvalpebanen skal ”trimmes”. Noget ekstra grus ”på bagsiden” af huset
(mod p pladsen) Skurvognen ryddes op, oplysningstavle

7. Bordet rundt;
Nuværende rallypokal ændres. Der kommer en ny ”fod på manden” og
den pokal kommer til at være til Familieholdet. Nanna & Jønne
sponserer en ny pokal – på ”gammel” fod – til Rally.
8. Log-bog; Helle, Jonna,

9. Næste møde og evt. punkter; 7. juni kl. 19.00.

forplejning ved Jytte 😊

Ref. Heidi

