Bestyrelsesmøde 14.10 2015
Mødet blev holdt i klubhuset kl. 19:00-22:00

Dagsorden:
1. Meddelelser fra formanden

Tilstede:
Gitte Pedersen (GP)
Jim Nielsen (JN)
Ulla Paamand (UP)
Charlotte Ferdinand (CF)

2. Meddelelser fra kassereren
3. Nyt fra trænerudvalg
4. Nyt fra konkurrenceudvalg

Afbud:
Martin Jensen (MJ)

5. Nyt fra aktivitetsudvalg
6. Foreningslederuddannelse

Referent:
Charlotte Ferdinand (CF)

7. Vedtægter
8. Generalforsamling 2015
9. Opfølgning fra sidste møde
10. Eventuelt
11. Næste bestyrelsesmøde
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1.

Meddelelser fra formanden
UP og GP har afsluttet DcH Danmarks foreningslederuddannelse for formænd og kasserer jf. neden for
pkt. 6. Ellers intet nyt.

2.

Meddelelser fra kassereren
Klubben har pt. 92 medlemmer – og vi bliver sandsynligvis 94 medlemmer ved årsafslutningen. Det er snart
regnskabsafslutning, så lageret skal tælles op. GP vil fremover udlevere blanketter til de personer, der skal
have udbetalt kørselsgodtgørelse. Ved at bruge blanketter sikres, at klubben har alle relevante informationer,
når kørselsgodtgørelsen skal udbetales og evt. indberettes til Skat. Udbetalt kørselsgodtgørelse, der
overstiger kr. 1.500 p.a., skal indberettes til Skat på pågældendes cpr.nr. Eventuelle honorarer til
instruktører, der overstiger kr. 1.500, skal ligeledes indberettes til Skat af klubben.
Landsforeningen har regler om, at hjælpere til konkurrencer og andre arrangementer skal være medlem af
klubben for at hjælpe.

3.

Nyt fra trænerudvalg
Der blev afholdt trænermøde den 30/9. Referat er snarest på hjemmesiden.
Enkelte trænere valgte af aflyse deres hold, da der var ’Lyserød lørdag’ på programmet den 3/10. Disse
aflysninger var ikke i overensstemmelse med klubbens regler, da der var andre ledige trænere tilgængelige på
dette tidspunkt.

4.

Nyt fra konkurrenceudvalg
Det er nu muligt at tilmelde sig klubkonkurrencen den 7-8/11. Tilmeldingsseddel til DcH-klasserne og ’For
Sjov’-konkurrencen hænger på opslagstavlen. Tilmelding til brugsprøverne foregår via www.dch-tilmeld.dk.
Konkurrenceudvalget mangler endnu et par mailadresser for at kunne anmelde brugsprøvedagen til BHU.
Vandrepokalerne er hjemkaldt og arbejdsopgaverne er ved at blive fordelt.
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5.

Nyt fra aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalget har planlagt møde lørdag 17/10. Invitation med mulighed for tilmelding til den årlige
medlemsfest den 14/11 bliver snarest sat op på opslagstavlen. Rynkeby Husflidsforening er booket til
festen.

6.

Foreningslederuddannelse
UP og GP har afsluttet DcH’s foreningslederuddannelse. Det var et inspirerende kursus, og UP foreslår, at
klubben med baggrund i materialet fra kurset udarbejder nogle mål og visioner for de næste 5 år og laver en
SWAT-analyse. GP starter med at lave en forretningsorden / årshjul, der kan give overblik over klubbens
aktiviteter og arbejdsopgaverne i løbet af året.

7.

Vedtægter
De reviderede vedtægter blev gennemgået. CF laver et opdateret udkast, som kredsformanden kan se
igennem og kommentere, inden de skal vedtages på generalforsamlingen 2015.

8.

Generalforsamling 2015
På valg til bestyrelsen er i år UP, JN og CF. UP modtager gerne genvalg som formand. JN og CF modtager
ikke genvalg. Af hensyn til planlægning af frokosten til generalforsamlingen laver GP en tilmeldingsseddel,
der bliver sat op på opslagstavlen snarest. Der skal findes hjælpere til køkken og borddækning.

9.

Opfølgning fra sidste møde
Intet

10. Eventuelt
Intet

11. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 11/11 2015
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