Referat af bestyrelsesmøde 11. oktober 2018 i Hundehuset kl. 19.00-21.30

Dagsorden:
Afbud; Thomas
1. Godkendelse af dagsorden;
Godkendt
2. Info v/Nanna & Jytte;
Skiltene, der er hængt op ved terrassen, bliver fint respekteret.
3. Økonomi v/Jytte;
Jytte bringer CcH på bane ved et kommende møde i Sydbank – måske det kan
betale sig, at vi flytter bank fra Danske Bank.
Ved brug af mobilepay, er folk er generelt gode til at skrive hvad der købes.
Det er RIGTIG godt!!
67 medlemmer
Venskabskonkurrencerne gav i år et underskud på ca. 35 kr. (pr. klub)
4. Udvalg;

Kantine v/Henny (Heidi, Thomas): Det kører fint. Husk stadig at skrive i

kommetarfeltet, hvad du handler når du handler via mobilepay.
Der er undersøgt div. steder for mad til klubfest. Brødremenigheden ser bedst ud.
Henny bestiller, Heidi sørger for invitation (175,- pr. person)
Vi takker Jønne for vores ”nye varme vand”!
Kantinen har været vært ved div. Arrangementer.
Resterende arrangementer i år: Klubfest, Generalforsamling og Julegåtur.

Aktivitet v/Mia (Heidi): Besøg i svømmehal, det var en god tur. Der kommer styr på
Klubfest og julegåtur.

Konkurrence v/Thomas: (Nanna fremlægger da Thomas ikke er til stede) Der er

afholdt venskabskonkurrence, det har været en stor udfordring at få resultater og
regnskab tilsendt fra Fredericia. Selve dagen var en succes og Andreas lavede sin
oprykning til B-klassen, tillykke herfra.
Klubmesterskab (lydighed) er der fundet dommer til.
Nanna tager bedømmergerningen i Rally.

Rally v/Henny: Der er 3 faste hundeførere.
Instruktør v/Nanna: Instruktørdag (CcH) 12. januar. Håber at se alle inviterede.
Som noget nyt, er Heidi assistent på Hvalpeholdet og Nanna er assistent på
Begynderholdet. Ind til videre har det vist sig godt givet ud.
Instruktørerne indkaldes med kort varsel til møde incl. Frokost, lørdag d. 20.
oktober kl. 11 - 14.
Mia var på kursus i NW (NoseWork) i september.
Mia og Nanna skal på kursus i Ribe, 15. december, også i NW

Tøj og træningsartikler v/Heidi, Nanna: Der er handlet liner. Ny prisliste bedes
laves. Nogle mørke kasketter ønskes.
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Der er modtaget bud på, T-shirts 95,- sweatshirts 195,- hættetrøjer 295,(udsalgspris). Der kan bestilles stykvis – de er med CcH tryk.
*Må farve på tryk vælges? Primært sort eller hvidt tryk. Limegrøn, lyse/mørkegrå,
lyse/mørkeblå er dog også muligt. Der bliver for stor meromkostning ellers.
*Må trykket vælges? (leverandør svarer!)
Trykket er;
CcH Logo front/bag eller
hundens navn samt race silhouette front/CcH logo bag eller
CcH logo front/hundens navn samt race silhouette bag.

Ensfarvet tryk pr. beklædningsdel.

Areal v/Niels, Thomas: Planerne om lys på banen er fortsat i spil.

Niels’ kone (Anette) har lavet et skriv til en mulig ansøgning om økonomiske midler.
Super godt!

Web v/Nanna: Der skal sendes div. oplysninger til Nanna (se tidl. Referat) samt
billede

5. Bordet rundt:
6. Log-bog: Jonna, Helle, Malene, Marianne de Taije, Winnie, Jønne, Kennet, Anette
7. Næste møde og evt. punkter:
GENERALFORSAMLING 6. december. Bestyrelsen mødes 18.30,
generalforsamling 19.30. Forplejning brød m. pålæg.

Referant Heidi.

