Danmarks civile Hundeførerforening
Ringe afd.

Bestyrelsesmøde mandag den 4.12.2017

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen.
Godkendelse af referat fra generalforsamling
Fordeling af arbejdsopgaver
2. Nyt fra formanden.
3. Nyt fra kassereren.

Deltagere:
Mia J. Madsen
Heinz Honoré
Gitte E. Pedersen
Elsebeth Giessing
Kirsten Hansen

4. Nyt fra foreningens udvalg.
Referent:

5. Aktiviteter/Arrangementer.
Juleafslutning den 9. december 2017
6. Eventuelt.
Info om alt det praktiske ved at være med i bestyrelsen: Nøgler, rengøring, åbne/lukke klubhus, lave
kaffe mm.

Gitte E. Pedersen
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Ad 1. Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand Mia J. Madsen
Næstformand Heinz Honoré
Kasserer Gitte E. Pedersen
Sekretær Elsebeth Giessing
Medlem Kirsten Hansen
Referatet fra generalforsamlingen blev gennemgået og gav anledning til rettelser.
Der er vigtigt at alle personer er anført med for- og efternavn, samt at alle input fra punktet eventuelt er med i referatet. Dirigenten skal også godkende referatet.
Fordeling af arbejdsopgaver blev således:
Mia J. Madsen

Foreningens repræsentant i kreds 5 og ved Landsmøder.
Referent ved sekretærens fravær.
Rundsende mails fra kreds 5 til bestyrelse og relevante udvalg.
Foreningens kontaktperson til Tingagerskolen (lokalebooking).

Heinz Honoré

Indkøb og vedligehold af træningsredskaber.
Ansvarlig for oprydning i materialeskur.
Bestyrelsens kontaktperson til Mountainbike klubben.
Bestyrelsens repræsentant i foreningens konkurrenceudvalg.

Gitte E. Pedersen

Månedligt kasseregnskab.
Budgetter og regnskaber til Faaborg Midtfyn Kommune.
Til- og afmelding af medlemmer til Landsforeningen.
Årsregnskab, status og lageroptælling.
Indhente børneattester.
Indkøb af bolde, liner mv.
Bestyrelsens repræsentant i foreningens trænerudvalg.

Elsebeth Giessing

Skrive referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Printe referater og nyhedsbreve fra kreds 5 til opslagstavle i klubhus.
Kontaktperson til Faaborg Midtfyn Kommune og Hundestjernen.

Kirsten Hansen

Indkøb af kantine- og forbrugsvarer.
Bestyrelsens repræsentant i foreningens aktivitetsudvalg.
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Ad 2. Nyt fra formanden.
Intet nyt.

Ad 3. Nyt fra kassereren.
Vi slutter året med 102 medlemmer og en god økonomi.

Ad 4. Nyt fra foreningens udvalg.
Gitte informerede kort om Titertest – et nyt tiltag der betyder at man frem for den traditionelle
vaccination af sin hund, i stedet kan vælge at få taget en blodprøve, som testes for antistoffer for
de tre sygdomme man normalt vaccinerer sin hund i mod; parvovirus, smitsom leverbetændelse
og hundesyge. Både titertest og vaccinationer er gyldige i 4 år.

Ad 5. Aktiviteter/Arrangementer.
Juleafslutning lørdag den 9. december.
Kirsten handler ind (gløgg, æbleskiver, marmelade mm).
Mia sørger for at pynte op i klubhuset fredag den 8. december.
Pia Jacobsen har tilbudt sin hjælp i køkkenet om formiddagen, inden hun har hold – det har vi i
bestyrelsen sagt mange tak til. Mia står ligeledes til rådighed inden hun selv skal træne.
Ellers er det planen at trænere og hundefører selv sørger for at varme æbleskiver og forsyne sig.

Ad 6. Eventuelt.
Kirsten og Elsebeth fik en rundtur i klubhuset sammen med praktisk info omkring rengøring, nøgle,
kaffebrygning mm.
Derefter havde vi en god snak om de forslag der kom frem under generalforsamlingen for hvorledes vi skaber et bedre socialt fællesskab, og vi har naturligvis taget kritikken til os og vil i 2018 arbejde på, at få arrangeret foredrag/kurser som tilgodeser alle klubbens medlemmer. Vores ideer
går i retning af foredrag om hundemassage samt en aften hvor vi kan blive klogere i førstehjælp til
hunde.
Næste møde afholdes mandag den 8. januar 2018 kl. 19.00 i klubhuset

