Referat fra Bestyrelsesmøde 29. august 2016

Dagsorden:

Deltagere:

1. Nyt fra formanden
- Kredsrådsmøde samt ekstraordinært kredsrådsmøde 18. aug. 2016

Ulla Paamand

-

Kasper Rasmussen

-

-

-

Gitte og Ulla deltog. Referater hænger på opslagstavlen.
Aktiviteter- hvem sørger for hvad ?
Fælles spordag: Trænerudvalget
Klubmesterskaber: Konkurrenceudvalget
Medlemsfest: Aktivitetsudvalget
Fællestræning + generalforsamling: Bestyrelsen
Juleafslutning: Aktivitetsudvalget
Udvalgene skal sørge for at opslag, info, tilmeldingslister m.m.
hænger på opslagstavlen SENEST 1 måned før afholdelse af
arrangementet.
Ny i bestyrelsen? Forslag til nye emner ?
Martin har meddelt, at han stopper i bestyrelsen til
generalforsamlingen. Vi drøftede nye emner. Man er meget
velkommen til at kontakte bestyrelsen hvis man går med et lille
bestyrelsesmedlem ’i maven’ .
Drikkelse på terrassen
Som udgangspunkt drikker man ikke medbragt drikkelse på
terrassen. Ved selvtræning og i situationer hvor klubhuset ikke er
åbent, kan man selvfølgelig medbringe sin egen øl/vand/kaffe.
Kuperede hunde (øre og/eller hale)
Man må gerne gå til træning i DcH med øre og/eller halekuperede
hunde, men ikke deltage i konkurrencer. (Konkurrencedeltagelse er
selvfølge tilladt for de 5 racer hvor det er tilladt: Ruhåret
hønsehund, Korthåret hønsehund, Breton, Vizla, Weimaraner).

2. Nyt fra kassereren
-

Medlemmer: 96 (+ 19 nye som endnu ikke har betalt).
Resultat af landsdækkende konkurrence den 20. marts.
Konkurrencen har givet et overskud på ca. 2.000 kr.
Beklædning / tilskud til DM deltagere.
Det blev besluttet at klubben giver en softshell jakke fra Arrak med
klublogo til de HF’ere der kvalificerer sig til DM, Gitte kontakter
Dalum Dyrehandel for at låne et par jakker som kan prøves i
klubhuset. Klubben betaler også deltagergebyr.

Gitte E. Pedersen

Malene E. Pedersen

Afbud:
Martin Jensen

Referent:
Malene E. Pedersen

3. Aktiviteter / Projekter
-

Opfølgning på møde med kommunen / Status på projekt "anden træningsplads"
Bestyrelsen holdt møde med FMK før sommerferien, men vi har stadig ikke fået nogle
tilbagemeldinger på de muligheder der blev drøftet .

4. Eventuelt

-

-

-

-

Tilslutning til arrangementer / hvad kan vi gøre for at tiltrække flere medlemmer til ex.
træningsweekend, fiduskonkurrence og sommerfest ?
Desværre et tilbagevendende problem… vi synes det er svært at ’lokke’ vores medlemmer til at
deltage i de arrangementer vi afholder. Vi skal blive bedre til at engagere nye medlemmer når
der skal planlægges f.eks. fester og konkurrencer. Alle er velkommen til at byde ind med andre
måder hvorpå vi får flere medlemmer til at blive en aktiv del af vores klub !
Kaffebrygning m.m.
Trænere og bestyrelse skal blive bedre til at få lavet kaffe i løbet af lørdagen når der ikke er mere
på kanden. Efter middag skal der ikke umiddelbart laves mere (det bliver ikke drukket !).
Hvis man træner sit hold en anden dag end lørdag, skal man selvfølgelig også sørge for kaffe til
sine HF’ere !
Oprydning / rengøring af klubhus
Malene laver et nyt ’skriv’ som mailes ud til alle som er på rengøringslisten. Der har bl.a. været
problemer med at finde nøgler til klubhusets skabe og døre, så vi skal lige blive bedre til at gøre
det ens, så vi hurtigt kan finde tingene på deres rette pladser 
Græsslåning – Hotelgrund
John Nielsen har vist interesse i at slå græsset på Hotelgrunden. Dette vil i givet fald træde i kraft
i det nye år, da vi pt. Har en aftale som skal overholdes.
Skræmmefugl
Ulla Hansen har foreslået en skræmmefugl til Hotelgrunden. Vi har besluttet ikke at købe én, da
vi mener det har ringe effekt på de fugle der er dér.
Kontorartikler
Der er indkøbt Office 2016 til klubbens PC’er.
IPO 3 DM-udtagelse
DcH Ringe vil ’ligge billet ind’ på en IPO 3 DM-udtagelse i foråret 2017
Ny dommeraspirant i DcH Ringe
Malene Pedersen går i gang med uddannelsen som dommer i foråret 2017 (DcH Programmet).

