Referat bestyrelsesmøde 27.05 2015
Mødet blev holdt i klubhuset 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 – herunder konkurrence 22/3
5. Nyt fra aktivitetsudvalg – fidusdag/sommerfest

Afbud:

6. Nyt vedr. hotelgrunden
Referent:
Charlotte Ferdinand (CF)

7. Papirautomat
8. Opfølgning fra sidste møde
a.

Opsamling forårsaktivitet bestyrelse og trænere - paintball

b. Fremtiden
9. Eventuelt
10. Næste bestyrelsesmøde
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1. Meddelelser fra formanden
UP og CF repræsenterede DcH Ringe på Kredsgeneralforsamlingen den 23/2 og på Landsmødet den
21/3. På landsmødet blev nye regler vedtaget, der betyder at alle lokalafdelinger skal opdatere deres
vedtægter. De nye regler bliver lagt på DcH’s hjemmeside. På kredsgeneralforsamlingen blev UP valgt
som revisorsuppleant. UP og GP måtte melde afbud til foreningslederuddannelsen. Der er intet ny vedr.
dyrskuet i Odense 12-13. juni.

2. Meddelelser fra kassereren
Klubben har nu 81 medlemmer. Den landsdækkende konkurrence i marts gav et lille overskud på knap
2.000 kr. GP har printet oversigt og prisliste over DcH’s profiltøj. Listen bliver lagt i klubhuset. Et
udvalg af tøjet kommer til gennemsyn i uge 44-45, så medlemmer kan se det, før de bestiller.
Medlemmerne bestiller selv tøjet på DcH’s hjemmeside.

3. Nyt fra trænerudvalg
På seneste trænerudvalgsmøde blev det diskuteret at erstatte den planlagte fælles træningsdag den 12.
september med almindelig træning. På den netop afholdte fælles træningsdag 9. maj var der manglende
tilslutning og mange afbud. Det er et stort arbejde at afvikle en fælles træningsdag, hvis der ikke blandt
medlemmerne er opbakning.

Malene og Lennart har været på eftersøgningskursus og afholder et internt kursus for klubbens trænere
den 7. juni. CF hører Hundestjernen, om det er muligt at bruge klubhuset denne dag.

Trænerudvalget og klubbens træneraspiranter afholder individuelle samtaler den 6. juni.

4. Nyt fra konkurrenceudvalg – herunder konkurrence 22/3
Landsdækkende konkurrence blev afholdt 22. marts. Der var 25 deltagere i B-klassen, 8 i C-klassen. Ved
at afholde alle C-klassens øvelser på Tingagerskolens idrætsbane og alle B-klassens øvelser på
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dyrskuepladsen, blev det muligt at afslutte C-klassen før B-klassen (der var en løbsk tæve i C-klassen).
Dagen forløb fint, og der var god opbakning blandt medlemmer og trænere til at hjælpe med de mange
opgaver.

5. Nyt fra aktivitetsudvalg
Udvalget er så småt gået i gang med at tilrettelægge fidusdag og sommerfest. Tilmeldingsliste bliver sat
op snarest.

6. Nyt fra ’hotelgrunds-udvalg’
Græsmarken på hotelgrunden er under etablering. Området er ’hegnet ind’, da det endnu er for tidligt at
bruge grunden.

7. Papirautomat
Hundestjernen spørger, om det er muligt, at vi sørger for, at der er papir i papirautomaten på toilettet
mod, at de deler udgiften til papiret med os. Bestyrelsen foretrækker at fortsætte med at bruge
håndklæder, så det bliver besluttet at tage automaten ned. Den fylder meget og klubben har ikke længere
papir til den. CF tager kontakt til Hundestjernen.

8. Opfølgning fra sidste møde
a.

Forårsaktivitet for bestyrelse og trænere
Den 16. maj var bestyrelse og trænere i Odense for at spille paintball. Det var en god og sjov rystesammen tur, og godt arrangeret af MJ.

b. Fremtiden
Der er fortsat enighed i bestyrelsen om, at klubhuset og dyrskuepladsen ikke er ideelt for klubben. I
dag har bestyrelsen konstateret, at kommunen har lånt klubhuset ud til skolen i dagtimerne.
Bestyrelsen er ikke blevet informeret herom. CF tager kontakt til kommunen for at høre nærmere,
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og CF tager kontakt til Hundestjernen for at høre, om de er blevet informeret af kommunen. Vores
normale parkeringsområde er fyldt op med sten og grusbunker fra vejarbejdet på Østre Ringvej. CF
tager kontakt til kommunen for at høre, hvornår vejarbejdet forventes færdiggjort. Bestyrelsen har
gentagne gange været i kontakt med kommunen for at drøfte, om der kunne findes et mere velegnet
sted for klubben. Foreløbig uden resultat. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre medlemmer, der har
kendskab til relevante steder, relevante puljer, der kan søges, relevante regelsæt mv., der vil kunne
hjælpe klubben med at finde et mere ideelt sted, til at tage kontakt til bestyrelsen.

9. Eventuelt
- Bestyrelsen ønsker at skifte blandingsbatterierne på toilettet (det sidder løst) og i køkkenet (det
drypper). CF tager kontakt til kommunen.
- Rynkeby Husflidsskole bestilles til medlemsfesten. UP tager kontakt.
- Konkurrenceresultater for klubbens medlemmer skal løbende opdateres på hjemmesiden. Referater
ønskes mere synlige på forsiden af hjemmesiden, og klubbens udvalg (medlemmer og opgaver) skal på
hjemmesiden. GP taler med Yrsa herom.
- Et medlem har opfordret klubben til igen at afholde en træningsweekend som den, der blev afholdt
sidste år.
- CF beder om, at klubmøder, der afholdes lørdag eftermiddag, også aftales med dén, der har
rengøringstjansen.
- Der er en bjørneklo ved broen over åen. CF melder det til kommunen.
- Brønden til venstre for afbindingspælene er sunket i en sådan grad, at den kan udgøre en risiko for
forbipasserende. CF melder det til kommunen.

10. Næste bestyrelsesmøde
UP indkalder ved behov.
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