Danmarks civile Hundeførerforening
Ringe afdeling

Referat fra bestyrelsesmøde I DcH Ringe
onsdag den 21.03.2017 kl. 19.00
Deltagere: Mia J. Madsen
Gitte E. Pedersen
Heinz Honoré
Kirsten Hansen
Elsebeth Giessing

Formand

Referent

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3. Nyt fra formanden.
•

Repræsentanter til to af kommunens udvalg
Vi er blevet opfordret til at stille med en repræsentant til Friluftsrådet og en Hvidpletsrepræsentant.
o

•

Repræsentant i friluftsrådet: Vi mangler en repræsentant for den sydlige del af Fyn til Rådet.

Vi hører blandt medlemmerne og på kommende trænermøde om der er en, der er interesseret.
Mia tager kontakt til Svendborg og spørger om der er nogen, der ønsker at deltage. Efter
bestyrelsesmødet meldte Elsebeth sig som repræsentant til rådet. Der kan søges om tilskud
gennem dette råd.
o Hvidpletsrepræsentant: Formanden orienterede om hvidpletsrepræsentation. Beslutning om evt.
hvidpletsrepræsentation fra DcH-Ringe afventer.
Ansøgning om tilskud til friluftsliv jfr. mail rundsendt den 06.03.201
Det vil være mest relevant at søge tilskud til friluftsliv, hvis vi havde vores egen træningsplads.
Vi vil ansøge om midler til festtelt, da vi mangler det til vores landsdækkende konkurrence og i
forbindelse med vore andre arrangementer. Deadline for ansøgning er den 01.06.18. Gitte og Mia
sætter en ansøgning sammen, hvis det er muligt at ansøge til disse emner. Mia kontakter Friluftsrådet
desangående.
Efter mødet blev det klart, at det ikke er muligt at ansøge om et festtelt.
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•

Kommende møder, kurser m.v. / deltagelse
o Møde med Folkeoplysningsudvalget den 04.04.18
Kirsten og Elsebeth deltager
o Fundraising kursus den 16.04.18
Mia, Kirsten, Heinz og Elsebeth deltager. Mia tilmelder os til kurset.

4. Nyt fra kassereren.
o
o
o

Vi har 69 medlemmer der er tilmeldt landsforeningen
Vi har en god og sund økonomi
Landskonkurrencen den 11.03 18 gav et overskud på knap 2.000 kr.
Tiden er nu kommet til indhentning af børneattester. Gitte har opgaven.

5. Nyt fra foreningens udvalg.
•

•

Trænerudvalg
o Ingen møder siden sidste bestyrelsesmøde
o Vi har to på ventelisten til unghundeholdet
o Vi har forsøgt at få hunde på agilityholdet vha. en annonce i Midtfynsposten, dog uden resultat.
o Hanne og Gitte er tilmeldt et kursus den 08.04.18 under overskriften ”Tricks og sjov, lydighed
mellem hund og hundefører”
o Der er trænermøde den 04.04.18
Konkurrenceudvalg
Der blev afholdt møde før konkurrencen, et godt møde hvor opgaverne blev fordelt
Alt gik planmæssigt. Gitte meddelte derpå, at konkurrenceudvalget snarest afholder et

evalueringsmøde, hvor konkurrencen i marts 2018 bliver evalueret.
•

Aktivitetsudvalg
Der har ikke været afholdt møde. Mia aftaler og indkalder til det kommende møde.

6. Aktiviteter/Arrangementer.
Evaluering af:
• Første dag efter juleferien den 20.01.18
Vi nytænker konceptet til næste år, både hvad angår rute, oplysning af denne og forplejning. Næste år
vil der være informationer uden hunde, inden vi påbegynder dagen.
• Medlemsaften den 26.02.18
Det var et nyt tiltag i klubben, der var en god stemning. Det var tilmeldt ca. 25. Der var desværre kun få
trænere tilstede. God tilbagemelding.
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• Konkurrencedagen den 11.03.18
Dagen forløb godt
Prisen for rundstykker og kaffe var sat til 15 kr. hvilket var en lovlig høj pris.
Priser skal efterdags aftales inden konkurrencedagen.

7. Aktuelle sager
•

Priser på jakker
Der afsættes ca. 800. kr. pr. jakke

Der udleveres jakker til trænere (lokalforeningsinstruktører), aspiranter, figuranter og bestyrelsesmedlemmer.

•

•

•

Gitte tager opgaven med på kommende trænermøde, og finder to personer der vil arbejde videre på
opgaven.
Udlån af nøgle til klubhus
En medarbejder fra Faaborg-Midtfyns Kommune, Ejendomsservice, har haft lånt en nøgle til klubhuset
for at kopiere den til Tinghøj Børnehave.
Hvordan kommer vi videre med vores ønske om en ny/anden træningsplads?
Mia har skrevet til Thorbjørn, men har endnu ikke fået svar.
Vi drøftede hvilket behov vi har for en ny træningsplads, og hvilken størrelse en sådan skal være.
Omfangsmæssigt vil størrelsen på to fodboldbaner opfylde vort behov, da vi efter trænernes og
medlemmernes ønsker har mulighed for at tilbyde træning alle dage i ugen med egen træningsplads.
Mia skriver til borgmesteren for Faaborg Midtfyn kommune i den forbindelse.
Tinghøj Børnehaves benyttelse af DcH’ klubhus
Børnehaven mangler plads fra 01.01.18 – 01.04.18, og er derfor glade for at de nu kan benytte vores
klubhus. Der er underskrevet kontrakt.

8. Siden sidst
•

Afholdte møder med kommunen
Mia og Gitte var til informationsmøde i kommunen den 15.03.18. med Kultur og Lokalsamfundsudvalget. Udvalget har besluttet at kommunen indkøber it-systemet Conventus til alle haller og
foreninger. Conventus er et Booking-, medlems-, finans-, og administrationssystem, som alle folkeoplysende foreninger fra 2019 skal søge tilskud gennem. Derfor vil alle foreninger, herunder DcH
Ringe, blive tilbudt oplæring i at benytte systemet, som er gratis. Conventus erstatter Fritidsportalen,
som vi benytter i dag.
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•

Nyt fra landsmødet
Landskursusudvalget kommer med kurser efter sommerferien
Fokus på arbejdsskader: Der er alt for mange skader. Dette kan på sigt give problemer i forbindelse
med at blive forsikret.
Der var 500 færre DcH medlemmer i 2017 sammenlignet med år 2000
Der er kommet en ny ungdomslandsudvalgsformand i DcH

9. Eventuelt.
o

o
o
o
o
o
o
o

Heinz ønsker en plan over, hvad der skal bruges i forbindelse med de forskellige konkurrencer.
Udarbejdelsen af en sådan manual/drejebog sættes på som punkt til det kommende bestyrelsesmøde
Kirsten har fået et tips fra landsmødet der går på, at man kan stille en alternativ ”træningsbane” op
til selvtræning i ventetiden for hundeførerne.
Der kommer en ny dato, hvor der kan tages billeder af bestyrelsen og trænerne, når vejret arter sig.
Gitte ønsker en turnus mellem trænere og bestyrelse til at åbning klubhuset og evt. kaffebrygning.
Gitte tager det med på trænerudvalgsmødet
Mia: DcH Højme har rigtig mange på ventelisten til Agilityholdet, vi kan tilbyde at tage del i opgaven
De personer der har oprettet en mailadresse på DcH-online skal være opmærksomme på, at deres
postkasse ikke bliver fyldt så meget op, at de ikke kan modtage mails
På DcH-tilmeld.dk skal profiler opdateres med chipnr. på hunden
Når det bliver sommertid, slår bestyrelsen et slag for, at der kan være træning onsdag aften på
træningspladsen, hvis trænere og alle hundeførere på holdet er indforstået hermed.

• Næste møde:
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onsdag den 25.04.18 kl. 18.30

