Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 4. august 2019,
kl. 11.00 – 14.00 i klubhuset.
Afbud; Ingen
Ordstyrer - Kennet

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden;
Godkendt
2. Info v/Nanna & Jytte;
„Førstehjælpskursus“ blev vendt. Der bliver højst sandsynligt tilbudt noget igennem
DcH – det afventer vi. Jytte forhører sig også hos Camilla.

HUSK NU AT LÆSE REFERATET!!

Nanna opfordrer til, at alle også læser Nyhedsbrevet fra DcH som hun deler inde på
bestyrelsesgruppen på facebook.
Kim er kommet med følgende - Wolff Clinic tilbyder et gratis foredrag omkring
„menneskelige smerter“. Dette er givet videre til Aktivitetsudvalget, som vil arbejde
videre med det.
Forkælelsesdag 12/10 – ved K9-corework (vi er 18 i klubben med fast hverv).
Det nye Rallyreglement udskrevet og udleveret til hhv. Rallyholdet og
konkurrenceholdet.
DcH strategiplan frem mod 2025. Der bliver lagt 3 sæt i klubben.
3. Økonomi v/Jytte:
65 medlemmer, 4 på gæstegebyr. Jytte informerede om økonomien.
4. Alkoholpolitik v/Nanna
Det er en uskreven regel at der ikke indtages Alkohol samtidig med at der trænes
og arbejdes med hunde – Alkohol hænger ikke sammen med hundetræning som
også er den Alkoholpolitik der er under vores landsforening i DcH. Nanna lægger op
til at det bliver ved med at være en uskreven regel og alle tager det til efterretning.
5. Idekassen
*Flytbart hegn/kravlegård, flytbar. Kennet tager nogle hegn med som vi afprøver.
*Foredrag v Christian Hembo, Helseaften ved Sys – få mærket din hund igennem,
massagekursus samt 1. hjælp til hunde. Det besluttes at Aktivitetsudvalget arbejder
videre med det.
*Flere ting/udfordringer til Hvalpebanen. Det arbejder vi på, der er også en grænse
for hvor meget areal vi må bruge på det.
*Bænke på plænen. Kan ikke efterkommes da det et kommunens område og dem
der klipper græsset, så man må selv tage stole med frem og tilbage.
*Aktivitetsspil indkøbes til udlån blandt klubbens medlemmer alle kan være med,
det kommer til at koste 50,- kr. i indskud og en tier pr spil man låner.

Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 4. august 2019,
kl. 11.00 – 14.00 i klubhuset.
Bestyrelsen beslutter at aktivitetsspil bliver den idé som vi bruger ”Hold Danmark
Ren” pengene på. Dette forslag vil give muligheder til alle medlemmer. Janne, der
kom med forslaget, Nanna og Jytte bliver spiludvalg og udtænker planen omkring
dem.
6. Udvalg:
Kantine v/Henny (Mia og Heidi);
Heidi tager kantinen 25/8 (rally)
28/9 venskab – hvem har kantinen?
Grønne poser er KUN til madaffald. Der skal laves skilt til dette. Der skal ny
affaldsspand – den tager Jytte med.
Aktivitet v/Mia (Heidi);
Har modtaget en masse sedler i Idekassen, dette kigges der på. (se længere oppe)
Konkurrence v/Jytte (Bruno og Jønne);
Der kommer invitation ud til Venskab (Nanna)
ALLE MÅ GERNE FINDE SPONSORGAVER. Der skal koordineres med Jytte således ét
sted ikke spørges flere gange!
Der skal indhentes rosetter/pokaler til Rally konkurrencen.
Rally v/Henny;
Pr 1/8 køres der på de nye skilte – dog arbejdes der mest med begynderskilte. Der
arbejdes igen imod at have en undervisningsgang sammen med Begynderholdet.
Instruktør v/Nanna;
Vi hilser ny instruktør Pernille velkommen i klubben – hun er overflytter fra
Fredericia og starter DogParcour-hold op 8/8. Jytte repræsenterer bestyrelsen
første træningsgang.
Et intensivt Indkaldskursus er i støbeskeen med 1-2 instruktører der fra klubben.
Nyt tiltag på hvalpeholdet – løbende indslusning fortsætter, men hver 1. gang er en
teoriaften/dag om læringsteori og grundtræning i klubben.
Tøj & hundeudstyr v/Heidi & Nanna;
Bestillingsliste til T-shirts kommer op i 14 dage, og så bestilles der.
Alt udstyr er prismærket.
Nanna arbejder på at få handlet liner, bolde mm.
Drift v/Niels & Kennet;
Græsklipperlisten fungerer.
Der skal ryddes på ”den anden side” af hegnet og klippes omkring flagstangen.
Der skal ligeledes ”kigges” på standen af stangen.
Ny buskrydder, der fungerer fantastisk! Kører på samme benzin som
plæneklipperen.
Vi har deltaget/afholdt ”Danmark Rent”. Stor succes – mange deltagere (21)!
Arbejdsdag: 18 deltagere.
Mangler fra arbejdsdag; undersænkede skruer på dæk m. plader. Udendørs
opslagstavle.
Vi skal holde øje med tagplader på huset, der er observeret en flækket tagplade.

Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 4. august 2019,
kl. 11.00 – 14.00 i klubhuset.
Web v/Nanna;
Bestyrelsen godkendt at Christoffer bliver ny webmaster.
7. Bordet rundt:
8. Logbog: Marlene, Henning, Jonna
9. Næste møde og evt. punkter:
Tirsdag d. 19. november 19-21.30 – Dagsorden bliver primært
Generalforsamling.

Forplejning v/ Henny ;0)

