Danmarks civile Hundeførerforening
Ringe afd.

Referat fra bestyrelsesmøde i DcH Ringe
Onsdag den 20.06.2018
Deltagere:

Mia J. Madsen
Gitte E. Pedersen
Heinz Honoré
Kirsten Hansen
Elsebeth Giessing

Formand
Afbud
Referent

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Udsat til næste møde (referentens bemærkning)

3. Nyt fra formanden
•

•

Henvendelse fra Klub Pro Booster vedrørende gratis hundefoder:
Da vi ikke kan gennemskue de priser, som vore medlemmer skal betale, kontakter Mia
Klub Pro Booster.
Budget for hundens dag
”Hundens Dag-udvalg” mener, at 3400 kr. vil være et realistisk bud på udgifter i forbindelse med
Hundens Dag. Udvalget regner med overskud/ fortjeneste på ca. 1700 kr. i forbindelse med salg af
pølser.

4. Nyt fra kassereren
Der er tilmeldt 74 medlemmer til landsforeningen. Vores økonomi er stadigvæk god.

5. Nyt fra foreningens udvalg
•
•

Aktivitetsudvalget har holdt møde, hvor fidusdagen blev fastlagt. Referat vil blive lagt på
hjemmesiden snarest.
Trænerudvalget:
• Landsforeningens Uddannelsesudvalg har udsendt en oversigt over kredsinstruktører, der er
villige til at afholde Agriakurser for lokalinstruktører. Oversigten vedlægges som bilag til dette
referat. Vore instruktører ønsker at deltage i et sådan kursus. Vi slår os sammen med
Svendborg og Langeland. Det bliver højest sandsynligt i oktober måned. Susan A. Kjær bliver
instruktør for os.
• Der afholdes brugsprøve søndag den 24. juni 2018. Det er 7 tilmeldte.
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6. Aktiviteter/Arrangementer
•

•

•

•

•

Tilbagemelding fra Instruktørsamlingen den 17.06.2018
Det var en rigtig god og lærerig dag. Fællesmødet var også fint med god stemning, dialog og input.
o Evaluering af fælles Instruktør og bestyrelsesmøde den 17.06.2018.
o Fællesmødet forløb som planlagt i en meget positiv stemning, med en gode input i en
konstruktiv dialog.
o Ny træningsplads
Bestyrelsen har været ude at kigge på to eventuelle træningspladser, en i Søllinge og en i
Brobyværk, som er blevet foreslået os af Thorbjørn, Fåborg Midtfyns kommune.
Formanden fremlagde bestyrelsens overvejelser vedrørende de foreslåede træningspladser på
mødet med instruktørerne. Efter grundig og moden overvejelse faldt interessen på pladsen i
Søllinge med det forbehold, at vi kan få lov til at opføre egnede klublokaler. Vi skal have
kontaktet Ann fra Brobyværk for at meddele, at vi ikke er interesseret, da afstanden til Ringe er
for stor. Elsebeth kontakter hende.
Status vedrørende sommerfesten den 07.07.2018
Der er pt. tilmeldt 20, men det er plads til mange flere. Sidste tilmelding er rykket til den 30.06.18,
da vi har pladsen denne dag.
Man skal medbringe kød til sig selv til grillen. Man skal medbringe salat/ kage / brød med til det
fælles ”tag selv” bord (4 personer).
Hvordan får vi fulgt op på, hvordan det går med træningen på de forskellige hold?
Punktet er med på hvert trænermøde, hvor hver træner giver tilbagemelding. Når trænerne har
været på ”kursus”, skal der praktiseres vidensdeling.
Nyt hvalpehold
Hvalpeholdet starter på lørdag, hvor Gitte er instruktør. Mia deltager som aspirant. I forbindelse
med at Gitte bliver træner på hvalpeholdet, skal Hanne selv træne familieholdet. Der er pt. 6, der
starter op. Der er plads til flere. Det er super dejligt, at det er lykkedes os at finde en træner, der
tilbyder at tage hvalpeholdet.
Status vedrørende tilladelse til at opføre et klubhus i Søllinge
Elsebeth har kontaktet Thorbjørn. Vi venter på svar.

7. Aktuelle sager
Børge undersøger Outdoor Fyn i Ringe, om det er muligt at få softshell-jakker, når den nye
kollektion kommer i August. Jakkerne skal ikke være sorte.

8. Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 19. september kl. 18.30

Agriakurser til
ALLE Instruktører
Til lokalforeningerne
Da der ikke er så mange kredsinstruktører som har meldt sig til at afholde agriakurserne, er vi blevet enige med dem som står på listen nedenunder, at de kan kontaktes og så vil de informere om hvordan de kan afholde kurserne i deres kreds.
Kredsinstruktørerne i kreds 6 har meddelt, at de også gerne vil komme til kreds 5.
D. 19/8 afholder LUU endnu et kursus for kredsinstruktører, så der vil komme lidt
flere på listen derefter, også fra kreds 1.
Kredsinstruktørerne vil have efteruddannelsesbøger med rundt, så dem som ikke
har fået udleveret en bog, da de blev trænere/instruktører, kan få en efter kurset.
HUSK AT ALLE (som har den) SKAL TAGE DERES KURSUSBOG MED TIL UNDERSKRIFT.
Kredsinstruktør

Kreds

Mail

Helle Troelsen
Anne Daugaard
Gitte Bielefeldt
Heidi R. Hansen
Nanna Schmidt
Pernille Jørgensen
Susan A. Kjær
Charlotte Johansen
Lene Bentzen
Thomas Linhus
Tina Nielsen

2
3
4
4
4
4
5
6
6
6
6

dch.helletr@gmail.com
anne@dch-vejle.dk
gitte.bielefeldt@dch-danmark.dk
heidiromerhansen@hotmail.com
nanna.gerd@hotmail.com
sheena@mail.dk
susan.aino.kjaer@gmail.com
charlotte.jim@live.dk
610formand@gmail.com
thomaslinhus@gmail.com
dktina@hotmail.com

Vi håber at rigtig mange af jer vil tage godt imod tilbuddet, så vi kan få lidt ens viden
over hele landet.

Landsuddannelsesudvalget
Dorthe Larsen
dorthelarsen08@gmail.com
6019 4028

