Referat fra bestyrelsesmøde 14. marts 2016

1. Nyt fra formanden:
Kredsgeneralforsamling
Ulla deltog ikke pga. sygdom. For yderligere
information fra generalforsamlingen, henvises til
referat på opslagstavlen.
Landsmøde 19. marts 2016
Ulla deltager. Et af de store emner er, at
hovedbestyrelsen har varslet en kontingentstigning på
140 kr. fra 2017 ! En anden mulighed for at spare
penge her og nu, er at nedlægge diverse udvalg; bl.a.
nævnes muligheden for at nedlægge f.eks.
ungdomsudvalget og brugshundeudvalget. Alt dette er
til debat d. 19. marts.
Dyrskue 10.-12. juni 2016
DcH Højme har opvisning af agility
DcH Ringe skal måske lave opvisning med IPO…
2. Nyt fra kassereren
D.d.: 83 medlemmer
3. Nyt fra trænerudvalget:
Dorte Munkholm starter som trænerføl. Skal gå med
på C3 (hos Tina og Malene)
Trænerudvalgsmøde: 30. marts
Trænermøde: 13. april (onsdag)
4. Nyt fra konkurrenceudvalget:
Der er styr på den landsdækkende C+B-konkurrence
den 20. marts. Der er tilmeldt 11 C-hunde og 21 Bhunde. Vi kunne godt bruge en kagebager, Malene
efterlyser på FB.

Deltagere:
Ulla Paamand
Gitte E. Pedersen
Martin Jensen
Kasper Rasmussen
Malene E. Pedersen

Referent:
Malene E. Pedersen

5. Træningsweekend:
Desværre ikke ret mange tilmeldt pt. (13 pers.) Der skal dobbelt så mange
tilmeldinger til, ellers ser vi os nødsaget til at aflyse . Husk at melde til, alle
trænere skal huske at melde det ud på deres hold ! Sidste tilmelding og
betaling er: Lørdag d. 2. april !
6. Profiltøj:
Hvornår lander det i RcH ? Efter planen d. 20. marts. Herefter er det muligt at
se, røre og prøve tøjet med DcH-logo’er.
7. Agility:
Der blev bevilliget: 2 x 6 meter tuneller. (Ulla P. syer sandbags (12 stk.)
1 x hjul samt beslag til 5 spring. (Gitte bestiller).
8. Ny træningsplads - Er der nogen i bestyrelsen der vil arbejde for dette ?
Alle i bestyrelsen er enige om at arbejde på at lede efter et mere egnet areal til
træningsplads end det vi har nu. Martin kontakter Kommunen, for at finde ud
af hvad de kan/vil hjælpe os med.
9. Eventuelt
- Der indkøbes 2 nye apporter (af andet materiale end træ), primært til A og Eholdets træning (Malene).
- 11.05.2016 (onsdag) afholder hjemmeværnet øvelse på træningspladsen.
- Gitte tager billede af Kasper lørdag d. 19. marts (så det kan komme på
hjemmesiden).
- Ny vogn skal indkøbes til Rally-holdets redskaber og skilte, gerne én der kan
køres ud og ind af rummet hvor der før var toiletter (Gitte).

Referat: Malene E. Pedersen

