DcH Ringe – Bestyrelsesmøde
Onsdag den 16. december 2015

Dagsorden:
0. Velkommen til Kasper og Malene.
1. Nyt fra Formanden.
2. Nyt fra Kassereren.

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

3. Konstituering af bestyrelsen.
4. Bestyrelsens opgavefordeling.
5. Kalender / aktiviteter 2016.
6. Repræsentanter fra bestyrelsen til klubbens udvalg.
7. Eventuelt
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0.

Velkommen til Kasper og Malene.
Der blev budt velkommen til Kasper og Malene og alle glæder sig til det fremtidige
samarbejde.

1.

Nyt fra formanden.
Ulla har været til kredsrådsmøde den 26. november og hovedpunkter herfra er:
- Økonomien på landsplan er dalende og det vil have betydning for kontingentet på
landsplan. Vi må i 2017 forvente en stigning på kr. 135,00 i kontingent.
- Kredskassereren og kredssekretæren stopper og der søges efter nye personer til disse
poster.
- Trænergrunduddannelsen sættes ned fra 2.500,- til 2.000,- fra 2016.
- Gennemsnitsalderen på kredsens dommere er 59 år. Dommerudvalget opfordrer
medlemmerne til at gå i gang med dommeruddannelsen.
- Udtagelsen til DM er kommet tilbage til Langeskov.
- Konkurrencegebyr er uændret i 2016.
- Kreds 4 har indført hundeførermærker – Poul Erik fra Nordfyn sender proceduren til
øvrige lokalforeninger.
- Dyrskuet 2016 bliver den 10. – 11. – 12. juni. Alle lokalforeninger opfordres til at byde
ind med noget.

2.

Nyt fra kassereren.
Gitte kan berette at der allerede er kommet indbetalinger ind for næste sæson.
Pia har sendt et link til et spil ”WOOF” som kan bruges i træningen. Det koster 250,- kr.
og blev bevilliget. Gitte indkøber det snarest.
Lene har sendt et link til nye rally skilte. Det beløber sig til 1.985,- og blev bevilliget.
Gitte sørger for at bestille hos leverandør.
Gitte rykker Anne-Marie for tilbagemelding vedrørende indkøb af AG redskaber.
Vedtægterne er blevet tilrettet jf. generalforsamlingen. De skal underskrives og sendes til
kreds 5 snarest.

3.

Konstituering af bestyrelsen.
Malene tager opgaven som sekretær og Kasper får titlen bestyrelsesmedlem.
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Gitte sørger for at få taget billede af Kasper til hjemmesiden.
4.

Kalender / aktiviteter 2016.
Aktivitetskalenderen blev tilrettet med nye datoer. Der mangler afklaring omkring datoer
med Hundestjernen. Martin vender tilbage når det er på plads, således at vi kan trykke
den lille velkomstfolder.
Malene kom med forslag til træningsweekend. Enten Port Arthur i Solevad eller
Hovborglejren på Nordlangeland. I skrivende stund, er der reserveret på Port Arthur den
6. – 8. maj 2016. Nærmere info følger.
Vi prøver at sætte en fælles spordag på som aktivitet i efteråret og håber på god
tilslutning.

5.

Bestyrelsens opgavefordeling.
Bestyrelsens opgavefordeling blev gennemgået og tilrettet. Den sendes ud med referatet
og ligeledes til webmaster.

6.

Repræsentanter fra bestyrelsen til klubbens udvalg.
Trænerudvalget – Gitte. Består desuden af Mette, Pia og Lene.
Aktivitetsudvalget – Ulla. Består desuden af Hanne og Henriette.
Konkurrenceudvalget – Malene. Består desuden af Ulla H., Dorte og Børge.

7.

Eventuelt.
Bestyrelsen har tidligere på året lavet en arbejdskalender. Den sendes ud med referatet.
Nøgler – Christen skal aflevere sin nøgle til materialerummet. Kasper sørger for at der
bliver lavet nøgler til materialerummet til de nye trænere.
Hotelgrunden – Malene spurgte til om vi kunne sætte minstrimmel og skilte op, så vi kan
undgå at byens borgere bruger pladsen til lufteplads. Eftersom det er et areal vi betaler
leje af, forsøger vi os med lidt indhegning og skilte, og håber at det kan begrænse færden
af hunde på arealet. Gitte får lavet skilte og lamineret dem.
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