Referat af bestyrelsesmøde
afholdt den 06.01.2015 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden:
1. Ny webmaster og ny hjemmeside – velkommen til Yrsa
2. Konstituering af ny bestyrelse – velkommen til Martin
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra kassereren
5. Nyt fra trænerudvalg
6. Kalender 2015
7. Udtagelse DM IPO den 14/3 (og evt. den 15/3) 2015
8. Landsdækkende C+B konkurrence den 22/3 2015
9. Landsmøde den 21/3 2015
10. Frivillighed og foreningsliv 2014 (27/2 kl. 16-20:30 i Nørre Lyndelse)
11. Generalforsamling 2014
a.

Opsamling generelt

b. Principbeslutning om max kapital
c. Hotelgrund
d. Nyt konkurrenceudvalg
e. Nyt aktivitetsudvalg
12. Opfølgning fra sidste møde
a.

Juleafslutning

b. Forårsaktivitet bestyrelse og trænere
c. Klubhus - kommune
13. Eventuelt
14. Næste bestyrelsesmøde

Tilstede:
Gitte Pedersen (GP)
Jim Nielsen (JN)
Martin Jensen (MJ)
Ulla Paamand (UP)
Yrsa Kirkegaard (YK) er til stede
indledningsvist
Afbud:
Charlotte Ferdinand (CF)
Referent:
Gitte Pedersen (GP)

Pkt. 1
Klubbens nye webmaster Yrsa Kirkegaard deltog indlednings vis i mødet.
Hun havde inden mødet fremsendt testside, som vi alle synes rigtig godt om, og der blev talt om eventuelle
rettelser/tilføjelser som skal på plads inden siden går i luften den 24. januar.
Pkt. 2
Velkommen til Martin Jensen – ny valgt til bestyrelsen.
Martin præsenterede sig for bestyrelsen – tidligere hundefører i Nordfyns civile Hundeførerforening gennem
8 år og har trænet hund på B-klasse niveau.
Blev opfordret af sin træner til at stille op og her sidder han nu.
Herefter præsenterede den øvrige bestyrelse sig for Martin og der var en snak om rutiner og gøremål i
klubben.
Pkt. 3
I uge 18 +24 deltager Ulla og Gitte i Foreningsleder Uddannelsen.
Der mangler Rally og Agility hundeførere til Dyrskuet i juni. Ulla har forespurgt blandt medlemmerne, men
der er ikke interesse herfor.
Vi starter sæsonen op lørdag den 24. januar kl. 10.00 med start fra Tingagerskolen. Ulla finder en rute vi skal
gå, og søger efter medlemmer der kunne tænke sig at bage en kage.
Sidste år endte vi nærmest med et ”Sønderjysk Kagebord” – hvor flere kager slet ikke blev spist (ærgeligt). Vi
har vurderet at 4 kager (bradepande str.) er tilstrækkelig.
Martin følger op på at vi har skolen og bestiller samtidig borde og stole til Fællesrummet.
Pkt. 4
Medlemstallet er i princippet 0 – men der begynder at komme indbetalinger ind.
Klubben har en sund økonomi.
Pkt. 5
Trænerudvalget holder møde i uge 3, hvor der laves trænerfordeling og hundeførere fordeles efter
indbetaling af kontingent.
Der er skrevet en del nye hundeførere op, som skal starte på unghunde- og C-hold. Der er ligeledes nok på
listen til at starte nyt hvalpehold op. Dato for start af hvalpehold besluttes på udvalgets møde i uge 3.
Pkt. 6
Kalender gennemgået og tilrettet.

Pkt. 7
Brugshundeudvalget ønsker ikke IPO 3 - udtagelse afholdt i weekenden den 14. – 15. marts på grund af
sammenfald med IPO 3 - udtagelse i Schæferhundeklubben kreds 9 Odense.
Pkt. 8
Vi holder fast i samme priser på forplejning som i 2014. Dog skal bemærkes at deltagergebyret er steget.
CF lægger indbydelse på DcH Online og UP er konkurrenceleder på dagen.
Vi mangler stadigvæk medlemmer der kunne tænke sig at være med i klubbens konkurrenceudvalg.
Pkt. 9
UP deltager fra bestyrelsen og Børge Pedersen deltager som medlem af Landsforeningens
Brugshundeudvalg.
Pkt. 10
Udsat til næste møde.
Pkt. 11
Generalforsamlingen trak lidt ud, primært på grund af drøftelser omkring Hotelgrunden.
Ulla Hansen arbejder i øjeblikket med forskellige løsningsforslag til hvorledes brændenælderne kan kommes
til livs. Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra ”Hotelgrunden Udvalget” angående priser.
Bestyrelsen har ikke fastsat noget omkring en max. kapital – men vi har igennem mange år sparet penge
sammen til at realisere drømmen om eget klubhus og træningsplads med lys.
P.t. har klubben ingen konkurrenceudvalg – Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at melde sig, hvis det
fremadrettet skal være muligt at afholde Landsdækkende konkurrencer.
Aktivitetsudvalget består af Jim fra bestyrelsen samt Hanne Pedersen og Henriette Andersen.
Ved sidste trænermøde blev det fremlagt at det var utilfredsstillende, at medlemmer som har en funktion i
klubben vælger, at gå fra oprydning for at træne egen hund på pladsen.
Bestyrelsen er enig om at det er dårlig stil at smutte fra et arrangement inden oprydning er afsluttet, og at der
ligger en forventning i at vi hjælpes ad så alle kan komme hjem, eller retur til pladsen for at træne hund.
Pkt. 12
Det nye tiltag med ris a la mande og mandelgaver blev godt modtaget. Men 12 l mælk til 65 personer er alt
for meget.
Forårs aktivitet for bestyrelse, trænere, figuranter og træneraspiranter tages med på næste møde.
Da CF ikke var til stede tages punkt med Klubhus – Kommunen ligeledes med på næste møde.

Pkt. 13
Det blev aftalt, at såfremt enkelte medlemmer af bestyrelsen kontaktes på mail af medlemmer, så sendes
disse mails videre til den øvrige bestyrelse.
Malene har p.t. printer og ekstern harddisk – UP sørger for at disse videregives til hhv. Pia J. og Yrsa K.
Pkt. 14
Næste møde afholdes den 2. februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Note til pkt. 8 og pkt. 11 vedr. konkurrenceudvalg
Efter afholdelse af dette bestyrelsesmøde, har Dorte Munkholm og Ulla Hansen meldt sig til Konkurrenceudvalget. På næste møde vælges en repræsentant fra bestyrelsen og vi håber også, at der er et medlem fra
IPO holdet der melder sig til udvalget.

