Danmarks civile Hundeførerforening
Ringe afd.

Bestyrelsesmøde mandag den 08. januar 2018 kl. 19.00

Referat:
1. Nyt fra formanden.
Træningsårets sidste dag i 2017:
Rigtig fin stemning og tilslutning.

Deltagere:
Mia J. Madsen
Heinz Honoré
Gitte E. Pedersen

Trænergrunduddannelse den 13 - 14. januar 2018:
Dagene afholdes på Tingagerskolen med det sædvanlige traktement.
Der er 12 tilmeldte fra hele Fyn. Begge dage består udelukkende af
teori.
Rejseguide fra Stena Line:
Pjecen ”Sådan rejser du med kæledyr” bliver indsat som link på vores
hjemmeside og i facebookgruppen. Mia kontakter Yrsa.

2. Nyt fra kassereren.
Budget og regnskab:
Økonomien i klubben er fin.

3. Nyt fra foreningens udvalg.
Trænerudvalget:
Der er møde i trænerudvalget mandag den 15. januar 2018, hvor
trænere og hundeførere skal fordeles på hold.
Preben har tilbudt at være trænerføl i det kommende år.
Mia og Dorthe påbegynder deres træneruddannelse i 2018.

Elsebeth Giessing
Kirsten Hansen
Referent:
Elsebeth Giessing
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Konkurrenceudvalget:
Tilmelding til den landsdækkende konkurrence er lagt på ”DcH Tilmelding” (online) for tilmelding.
Der bliver et max antal i B. klassen på 30 deltagere. Kreds Fyn har førsteret til pladserne
Malene sender konkurenceresultaterne til vores webmaster, Yrsa.

4. Aktiviteter/Arrangementer.
Træning 2018:
Der er pt. omkring 70 tilkendegivelser vedrørende træningsdeltagelse.
Sidste rettidige betaling for træningsåret 2018 er den 09. januar 2018.
Træningssæsonen startes op den 20. januar 2018. Skolen og køkkenet skal bookes, Mia kontakter
Tingagerskolen. Der vil blive efterlyst kagebagere til denne dag på Facebook.
Den sidste træningsdag i året 2018 bliver den 24.november.
Generalforsamling:
Generalforsamling afholdes den 17.november 2018 med start på Tingagerskolen med brunch,
hvorefter der afholdes generalforsamling. Dagen afsluttes med fællestræning med forskellige
træningsaktiviteter.
Medlemsfest:
Det blev drøftet, hvordan vi kan få flere medlemmer til at deltage i medlemsfesten. Bestyrelsen
besluttede, at der skal sættes et opslag op i klubhuset, hvor medlemmer kan komme med gode
forslag og ideer.
Kursus i sporlægning:
Kursus i sporlægning for alle medlemmer bliver udbudt til den 24. januar 2018. Det vil foregå i DcH
Nordfyn. Opslag for tilmelding opsættes i klubben.
Turnusliste til rengøring:
Gitte sørger for, at der bliver lavet en ny turnusliste til rengøring.
Ny Planche med bestyrelse og træner bliver sat op udenfor på klubhuset. Gitte påtager sig opgaven.
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5. Eventuelt
Der bliver taget nye billeder af bestyrelsen og trænere lørdag den 27.01.18 Gitte medbringer
kamera.
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt klubben skulle indkøbe jakker til trænerne. Der var enighed om at
indhente priser.
Bestyrelsen blev enig om at tilføje tre nye punkter til den faste dagsorden, nemlig:
• Godkendelse af sidste mødes referat
• Godkendelse af dagsorden
• Aktuelle sager

Næste møde: onsdag den 21 marts kl. 19.00

