Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. marts 2019,
kl. 19.00 – 21.30 i klubhuset.

Afbud; Ingen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt – ordstyrer Kennet
2. Info v/Nanna & Jytte:
Kredsgeneralforsamling afholdt. Lorents blev genvalgt.
Landsmødet; Det blev stemt ned at Landskasseren skal have løn – der bliver hyret
firma udefra så Stella ikke skal købe sig selv fri (Da der virkelig er mange timers
arbejde i posten).
Der kommer nyt regnskabsprogram ODOO. Dette betyder forbedring for
lokalforeningerne, bla. vil „Online“ tilmelding – „løbende indmeldelse i
lokalforeningerne“ blive en realitet på sigt.
Ungdomsudvalget er nyt og de virker enormt engagerede!
DcH har vedtaget et værdisæt: „Fællesskab, Åbenhed og Kvalitet“ disse værdier
skal gennemsyre hele DcH – nyt slogan: „Aktiv hund i DcH“.
Agria sponsoratet til DcH, (som pt er gået til Agria kurser afholdt af
Kredsinstruktører) skal næste år gå til en konsulent fra det firma der har hjulpet
med at udarbejde DcH´s værdier – som skal komme ud i Kredsene og fortælle
omkring værdierne samt afholde workshop´s, således vi alle tager ejerskab og får
værdierne ud og leve.
Nosework er godkendt til konkurrence og der iværksættes
KredsInstruktøruddannelse i efteråeret 2019.
3. Økonomi v/Jytte:
Vi er ved at skifte bank til Sydbank, Haderslev afdeling. Sker i roligt tempo så ”alle
kan følge med”. Umiddelbart er de meget foreningsvenlige.
Forsikring på huset er betalt – den er steget til ca. dobbelt pris – dette hænger
sammen med diverse indbrud sidste år.
Info om indestående.
Medlemmer 47.
Gæstegebyr 4
4. Arbejdsdag lørdag d. 13. april:
Kennet og Niels arrangerer ”opgaverne” og finder frem til ”hvor mange hænder der
skal bruges” samt udstyr.
Henny laver indbydelse til arbejdsdagen.
5. Udvalg:

Kantine v/Henny (Mia og Heidi): Der er styr på forplejning til IGU 6/4. Der kommer
styr på arbejdsdagen.
Alle bedes holde øje med udløbsdatoer på drikkevarer.
Henny holder øje med tilbud på øl – og Kennet og Niels vil gerne handle/slæbe.
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Aktivitet v/Mia (Heidi): Køb/salg/byt dag vil vi gerne arrangere – men det kræver
overskud og bliver ikke lige pt.

Konkurrence v/Jytte (Bruno og Jønne): Der er afholdt C+B konkurrence. Det gav et
ok overskud. Tak til alle der gav en hånd med!

Rally v/Henny: Henny sørger for at der kommer resultathæfter til dem der mangler.
Vi glæder os til at ”komme på græs” igen.

Instruktør v/Nanna: Henny skal på rally kursus, 6/4 – med hund, omkring de nye
skilte og hun er tilmeldt overbygning i år (de 3 første moduler)
Når overbygningen af Nosework er ”oppe”, bliver Mia sendt afsted på dem. Rigtig
mange er medlem af Nosework Jylland – et godt sted hvis man ønsker viden om
Nosework.
IGP kursus afholdes hér lørdag d. 30. marts.
Sommertræningstiderne sættes op snarest – de er som følger;
Samarbejdsholdet v/Helle: Mandage kl. 18.30
D-C-B holdet v/Bruno: Mandage kl. 18.30
Klikkerholdet v/Jørgen: Mandage kl. 19.00
Hvalpeholdet v/Nanna: Tirsdage kl. 19.00 Heidi medinstruktør.
Familieholdet v/Yvonne: Tirsdage kl. 19.00 Marianne medinstruktør
IGP holdet: Onsdage kl. 18.30 Figuranter: Eric & Thomas
Noseworkholdet v/Mia: Onsdage kl. 18.30 Nanna medinstruktør
Begynderholdet v/Heidi: Torsdage kl. 19.00 Marianne medinstruktør
Rally-holdet v/Henny: Torsdage kl. 18.30
Mia medinstruktør

Tøj & hundeudstyr v/Heidi & Nanna: Der er lavet veste som skal bruges af hjælpere

og når vi skal rundt og profilere os i byen.
Nanna bestiller 10 og 2/3 m liner.
De resterende refleksveste sælges til en mindste pris a 10 kr.
Baggagerums holdere lavet af Hans Peter – kan sælges for 50 for de små, 75 for de
store. Små ”Her vogter vi” 150, 200 for den store.
Heidi og Nanna sørger for at få prismærket alle varer.

Drift v/Niels & Kennet: Kolding kommune behandler ”sagen om vejen/stien” –

Kennet forventer at høre fra dem.
Der er et gavekort til Bauhaus som kan bruges til at indkøbe gasgrill. Niels skal
gøres til administrator på græsklipper gruppen (facebook) – der skal laves en
græsklipperliste.

Web v/Nanna: Der lægges referater på hjemmesiden. Det sættes på facebook at
der er kommet nyt referat.
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6. Bordet rundt: Teoridag – bestyrelsen opfordres til at deltage (Søndag d. 7/4)
Turen i Hundesvømmehal 11/5 er hovedsageligt for hvalpe og begyndere – dog må
alle deltage (de kommer dog på som de sidste).
7. Logbog: Marlene, Jonna, Henning, Kim
8. Næste møde og evt. punkter: Søndag d. 4. august kl. 11-14

Forplejning v/ Heidi/kød, Jytte/kartoffelsalat ;0)

