Bestyrelsesmøde 19.08 2015
Mødet blev holdt hos Ulla Paamand kl. 19:00-21:00

Dagsorden:
1. Meddelelser fra formanden

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

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

Afbud:

6. Nyt fra ’hotelgrunds-udvalg’
Referent:
Charlotte Ferdinand (CF)

7. Klub-, kreds- & lands-vedtægter
8. Foreningslederkursus / uddannelseskursus
9. Klubhus / skole
10. Øl & vand
11. Opfølgning fra sidste møde
12. Eventuelt
13. Næste bestyrelsesmøde
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Referat

1. Meddelelser fra formanden
UP orienterede om kredsrådsmødet afholdt 13/8 2015. På kredsrådsmødet blev bl.a. Hovedbestyrelsens
målsætning om 20.000 medlemmer i år 2020 diskuteret: Der er behov for uddannelse af en del nye
trænere, såfremt DcH skal nå dette mål. Der er pt. 1.041 medlemmer på Fyn. Herudover blev Dyrskuet i
Odense evalueret; pakken med DcH-tøj, der er forventes at ankomme i klubben i uge 44, blev
diskuteret; og DcH’s arbejde med at få myndighedernes tilladelse til, at visse halekuperede hunde skal
tillades adgang til konkurrencer, blev drøftet. Referat af kredsrådsmøde offentliggøres og fremsendes
senere.

2. Meddelelser fra kassereren
DcH Ringe har d.d. 84 medlemmer.

3. Nyt fra trænerudvalg
Der opstarter d.d. nyt hvalpehold med 12 hundefører.
Aspiranterne fortsætter uforandret på samme hold i efteråret som foråret.
Trænerne er rykket for deres træningsplan i efteråret, så den kan komme på hjemmesiden. Der mangler
stadig et par stykker.
Der er to uddannelseskurser i efteråret: Den 5/9 afholdes kursus for DcH overbygning. Kurset holdes
på Tingagerskolen. Malene, Lene G., og Ulla P har meldt sig som hjælpere. Den 10/10 afholdes også et
DcH kursus. Dette holdes på Kværndrup Skole. Pia, Tina og Jim har meldt sig som hjælpere.
For at finde ud af, om der blandt klubbens medlemmer er interesse for Rally og Agility træning næste år,
sættes snarest et opslag op i klubhuset.

4. Nyt fra konkurrenceudvalg
Udvalget har endnu ikke holdt møde vedr. klubkonkurrencen i november.
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5. Nyt fra aktivitetsudvalg
Der var ikke så mange deltagere tilmeldt sommerafslutningens fidusdag og grillaften, men det var som
altid en hyggelig dag og aften. Det kan overvejes, om grillaftenen skal erstattes af en ’grilleftermiddag’
efter fidusdagen for at få flere hundeførere til at deltage.
Opslag med dato for medlemsfesten i november sættes op i klubhuset snarest. Bestyrelsen vil gerne
opfordre trænerne til at lokke deres hundeførere med til fest!

6. Nyt fra ’hotelgrunds-udvalg’
Hotelgrunden må nu bruges til træning. Bestyrelsen er ikke klar over, om denne ’klar-melding’ er nået ud
til alle klubbens trænere. UP beretter, at Ulla Hansen har givet udtryk for, at der fortsat er problemer
med mængden af brændenælder, tidsler og andet ukrudt, der kan vanskeliggøre brugen af området, og at
det måske ikke var den rette fremgangsmåde, at så græs før der var bugt med det flerårige ukrudt.
Bestyrelsen vil gerne have tilbagemeldinger fra trænerne om, hvordan de oplever at træne på arealet.

7. Klub-, kreds- & lands-vedtægter
I forbindelse med at kredsvedtægterne er ved at blive opdaterede, har kredsformand Johnny Voss gjort
opmærksom på, at det gerne skal fremgå af vedtægterne, at kasseren vælges af generalforsamlingen og
ikke blot ved en konstituering af den valgte bestyrelse. Såfremt kasseren ikke bliver valgt af
generalforsamlingen kan bestyrelsen risikere at hæfte, såfremt kasseren løber med kassen. I DcH Ringe
er der praksis for, at kasseren vælges af generalforsamlingen, men det er ikke nedfældet i vedtægterne.
Herudover er der blevet vedtaget nogle vedtægtsændringer på Landsmødet 2015, der skal indskrives i
vedtægterne.

CF påbegynder arbejdet med at opdatere klubbens vedtægter, der skal vedtages på generalforsamlingen i
november (vedtægtsændringerne besluttet på Landsmødet 2015 skal dog ikke til afstemning på
generalforsamlingen).
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8. Foreningslederkursus / uddannelseskursus
UP og GP er indkaldt til foreningslederkursus 29.-30. august og 10.-11. oktober 2015. MJ åbner
klubhuset de pågældende lørdage.
DcH uddannelseskursus finder sted 5. september på Tingagerskolen og 10. oktober på Kværndrup Skole
jf. oven for pkt. 3.

9. Klubhus / skole
Skolen var færdige med deres renovering den 17. august og skal derfor ikke længere gøre brug af
klubhuset. Desværre var klubhuset ikke i så pæn en stand efter skolens brug: Der var ikke gjort
almindelig rent (gulve fejet, borde tørret af), der var tegnet på klubhusets borde med blyant og tusch, og
den ene radiator var blevet revet ud af dens hængsler på væggen og stod på gulvet. MJ har kontaktet
pedellen på Tingagerskolen herom og afventer stadig svar.

10. Øl & vand
Bestyrelsen ønsker at begrænse sodavandsudvalget i klubben til sportsvand, cola og appelsin. Vi skal
derfor holde øje med div. tilbud på øl og vand.

11. Opfølgning fra sidste møde
Der har ikke været nogen henvendelser fra medlemmer, der evt. kunne hjælpe klubben med at finde nyt
træningssted. Bestyrelsen hører fortsat gerne fra medlemmer herom.

12. Eventuelt
Intet

13. Næste bestyrelsesmøde
UP indkalder ved behov.
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