Danmarks civile Hundeførerforening
Ringe afdeling

Referat fra bestyrelsesmøde I DcH Ringe
onsdag den 25.04.2017 kl. 18.30
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
Rettelse til et punkt under evt. fra bestyrelsesmødet den 21.03.18. Det var ikke et trænerudvalgsmøde,
der blev holdt den 04.04.18, men et trænermøde. Ellers er referatet godkendt

3. Nyt fra formanden
•

•
•

Opfølgning på DcH Højme
Mia har skrevet og ringet til formanden, Jim Hempel, i DcH Højme vedrørende et samarbejde omkring Agility. Vi har endnu ikke modtaget et svar. Mia fremsender mailen igen, hvis den skulle være
gået tabt.
Kommunikation
Bestyrelsen har drøftet kommunikation.
Beach flag
Vi har drøftet de to layouts, vi har modtaget fra Yrsa. Vi besluttede at lave et tredje, hvor vi bruger
elementer fra de to modtagne forslag. Mia kontakter Yrsa desangående.

4. Nyt fra kassereren.
•
•
•
•
•

Økonomien er fin.
Der et 69 tilmeldte i klubben.
Børneattesterne er kommet retur uden anmærkninger.
Der er igen i år ansøgt om aktivitetstilskud, medlemstilskud og tilskud fra uddannelsespuljen.
Kommunen forlanger, at alle i bestyrelsen underskriver regnskabet fra seneste regnskabsår.
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5. Nyt fra foreningens udvalg.
•

Trænerudvalg
Der blev holdt trænermøde den 04.04.18
• Der blev forsøgt at få tilslutning til, at den person, der står på rengøringsplanen, også skal låse
op for klubhuset om morgenen og lave kaffe. Det var ikke tilslutning til forslaget.
• Der blev slået et slag for at træne om onsdagen evt. med et ekstra hold. Mia ville gerne træne
et unghundehold / hvalpehold. Da Mia ikke er færdiguddannet, må hun ikke træne et hold
alene. Der var ingen træner, der meldte sig.
• Heinz og Børge skal på figurantkursus i IPO den 25. - 27.05.2018. i Skanderborg.
• Landsforeningen har besluttet, at betegnelsen træner skal erstattes af lokalforeningsinstruktør.
• Der er lokalforeningsinstruktørsamling den 17.06.2018. med efterfølgende møde.

•

Konkurrenceudvalg
Det har endnu ikke været mulig at få fastsat en dato. Der tilstræbes at mødet kan afholdes i maj.

•

Aktivitetsudvalg
• Der blev holdt aktivitetsudvalgsmøde den 18.04.2018
• Fidusdagen den 7. juli med efterfølgende sommerafslutning blev drøftet, herunder om vi skal
genoptage sommerarrangementer om aftenen med et sammenskudsgilde. Vi opfordrer alle
trænerne om at forhøre sig blandt medlemmerne om, der er stemning for dette.

6. Aktiviteter/Arrangementer.
•

Hundens dag-udvalg lørdag den 8. september
• Budget: Udvalget fremsender et budget til bestyrelsen
• Pølsevogn: Mia har lånt en pølsevogn på Egeskov. Mia har aftalt med to ”ikkeklubmedlemmer”, at de sælger pølser den pågældende dag. Vi køber selv ind til dagen. Overskuddet går til
klubben.
• Kaffe: Mia foreslår at vi hyrer en rullende kaffebar. Bestyrelsen godkendte forslaget.
• Informationsfolder: Mia fremsender forslag pr. mail til bestyrelsen vedrørende udkast til indbydelse for dagen.

•

Faaborg Midtfyn Kommune. Arrangementer på Dyreskuepladsen.
• Elsebeth er kontaktperson til kommunen. Elsebeth kontakter afd. By, Land og Kultur, så alle
informationer tilgår hende.
• Arrangementer på Dyreskuepladsen. Elsebeth kontakter Majken vedrørende lejekontrakt.
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•

Evaluering af ”Den Jydske Hest, lokalforeningen Fyns” arrangement på Dyreskuepladsen i Ringe
sideløbende med vores træning, herunder gensidig kommunikation og samarbejde.
• Vi har evalueret på arrangementet lørdag den 21. april. Et arrangement vi ikke var blevet orienteret om fra kommunen.” Den Jydske hest” havde fået besked på, at der ikke var hundetræning på pladsen den pågældende dag. Der var mange misforståelser de 2 foreninger imellem;
men ved fælles hjælp fik de det til at fungere til alles tilfredshed. Hvis DcH Ringe i god tid
havde fået besked fra Faaborg Midtfyns Kommune om ”Den Jydske Hests” arrangement,
kunne misforståelserne have været undgået.

7. Aktuelle sager
•

Nyt i sagen vedrørende ny/ anden træningsplads.
Thorbjørn har tilbudt at holde et møde med bestyrelsen vedrørende vores ønske om en anden/ ny
træningsplads. Bestyrelsen/ Elsebeth fremsender to datoer som forslag for mødet. Bestyrelsen foreslår den 9. og 16. maj kl. 18;30.
Efter mødet har Thorbjørn givet tilsagn om et møde den 16. maj kl. 18.30.

•

Vedrørende jakker:
Dorthe og Børge har fået opgaven vedrørende jakker

8. Siden sidst
•

Orientering vedrørende møder med/ i kommunen
• Møde med Folkeoplysningsudvalget den 04.04.2018: Kirsten og Elsebeth
Bestyrelsen blev informeret om mødet
• Møde om fondsansøgninger den 16.04.18: Kirsten og Heinz (afbud fra Mia og Elsebeth)
Det var et godt møde, hvor mange muligheder blev luftet. Vore muligheder for at søge de forskellige fonde er begrænset af, at vore nuværende træningsfaciliteter i øjeblikket ikke giver
mulighed for at opstille eksempelvis lysanlæg m.m..

9. Eventuelt.
•

Næste møde:
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20. juni kl. 18.30

