Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. november 2019,
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset.
Dagsorden:
Ingen afbud - Ordstyrer Kennet
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Planlægning af Generalforsamling.
1 – Hvem er på valg? Nanna, Henny, Niels, Heidi - modtager alle genvalg. Henny
udtaler dog at hvis der er andre som gerne vil til, så trækker hun sig gerne.
2 – Fælles beretning? Laves på lørdag d. 23/11 kl. 11.30. Henny kan ikke deltage –
så det aftales at hun sender kantine og rally beretning til Nanna inden lørdag.
3 – Forplejning – Boller, med marmelade og pålæg, Henny står for det.
3. Info v/Nanna & Jytte:
Kredsrådsmøde;
Der er ny kandidat til kredsformand – Anette Høft.
Konkurrencekalender 2020, opdateres, når det nye system er oppe og køre.
4. Økonomi v/Jytte:
Årsregnskabet ser meget fornuftigt ud. Til gengæld skal vi forvente noget mindre
tilskud fra kommunen, bl.a. til kurser/uddannelse og lokale i 2020 pga. sparerunde i
kommunen.
Pga. den fornuftige økonomi, indstilles der til, at alle beløb vedr. kontingent vil
være uændrede.
5. Video/alarmsystem i Hundehuset? Kennet & Henny
Kennet indkøber kamera og skilte med overvågning.
6. Udvalg:
Kantine v/Henny (Mia og Heidi):
Nanna beder om, at det bliver ført til referat, at der har været problemer i
forbindelse med et af uddannelsesmodulerne vedr. hvem der får ansvar for
køkkenet. Heraf kan vi uddrage den læring at, NYE personer aldrig skal stå alene
eller sammen med andre nye i kantinen og slet ikke i forbindelse med uddannelse.
Ok med en ny og en som kender til det.
Aktivitet v/Mia (Heidi): Heidi og Mia
Der er afholdt efterårs svømmetur og dyrlægeaften. Begge med god tilslutning.
Generelt er ønsket og holdningen, at udvalget fremover bliver bedre til at ”trække”
på almene medlemmer, så ”driften” af udvalget bliver lettere.
Konkurrence v/Jytte (Bruno og Jønne):
Rally gik godt
Venskab gik godt
Jytte takker Jønne for at hjælpe rigtig godt til, specielt når det brænder lidt på.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. november 2019,
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset.
Rally v/Henny:
Rally er i hallen ved Gerda. Der er blevet god plads og de er glade for at være inde.
Der er 7-8 på holdet.
Instruktør v/Nanna:
Instruktørmøde 20. oktober. Maria er assistent på hvalpe- og begynderholdene.
Hun er behagelig at arbejde sammen med og meget hjælpsom.
Feedback på inspirationsdag – det var et godt kursus.
K-9 corework – en god dag, godt med en blanding af teori og praktik.
Pernille og Heidi danner en adhoc-gruppe og planlægger hhv. teori trin 1 + trin 2
omkring Hundesprog til afholdelse i 2021.
Susan Aino Kjær har sagt ja til d. 7/3-2020 at afholde inspirationsdag om
Racekendskab for Instruktører, Figuranter og bestyrelsesmedlemmer.
Marianne vender ikke tilbage som instruktør pt. Tusinde tak for hjælpen Marianne.
Alle instruktører giver udtryk for at de er positive og glade for hvordan tingene
foregår i klubben pt. Og de synes her er en god stemning. Dejligt!
Tøj & hundeudstyr v/Heidi & Nanna:
Der har været solgt fint i liner, bideskind etc. Træktove (som laves af Nanna og
Heidi) sælges også i stor stil. Der har ligeledes været godt salg i de coolere til
bagklappen, som Hans-Peter har lavet.
Vi vil undersøge om vi kan få lavet T-shirts med DcH logo, da vi har besluttet at
lade CcH logoet udgå, som led i vores/DcH’s vedtagne værdier.
Drift v/Niels & Kennet:
De herrer har besluttet fremadrettet, at holde møde i udvalget 3 gange om året. I
forhold til græsklipperlisten, melder Kim fra pga. helbredet – tak for hjælpen Kim.
Overvejes at der skal laves en sms kæde i forhold til hvornår folk skal klippe.
Klipperen skal til service. Noget af det første udvalget tager fat på efter
konstituering er at lave en fast plan for afretning af vejen/stien, flere gange årligt.
Jens har fyldt sten i hullerne og lavet render, det er rigtig godt og tak til Jens for
det.
Web v/Nanna (Kristoffer):
Tak for hjælpen til Kristoffer som ikke skal lave mere på vores nuværende hjemmeside. Vi/DcH er godt i gang med at skifte system.
7. IT system & Værdier v/Niels, Jytte, Kennet & Nanna:
Kennet og Nanna var til strategi og ledelses seminar i kredsen. Det var en rigtig
god dag med meget læring. Kennet understrejer at hans fornemmelse af, at vi har
en god klub, i den grad holder stik.
Niels og Jytte var på Klubmodul og fundraising. Formiddagen var desværre for
”kort”, men ellers en virkelig god dag.
Jønne er tilmeldt som ”superbruger” og deltager på kursus, lørdag d. 30/11.
8. Bordet rundt:
9. Log-bog: Marlene, Henning, Jonna, Winnie, Maria, Kim
10.

Næste møde: ”Samlet årsberetning” lørdag d. 23. november kl. 11.30.
Generalforsamling 19.30 – bestyrelsen mødes kl. 18.

