Danmarks civile Hundeførerforening
Ringe afd.

Referat fra bestyrelsesmøde i DcH Ringe
Lørdag den 08.12.2019 kl. 10.00
Deltagere:

Gitte E. Pedersen, Formand
Elsebeth K. Giessing
Lisbeth Christiansen (Afbud)
Knud-Erik Madsen
Ulla Hansen, Referent

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3. Nyt fra formanden.
a. Konstituering af bestyrelsen.
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Gitte E. Pedersen på valg i 2019
Elsebeth K. Giessing på valg i 2020
Lisbeth Christiansen på valg i 2020
Ulla Hansen på valg i 2019
Knud Erik Madsen på valg i 2019

b. Bestyrelsens arbejdskalender
Arbejdskalenderen blev gennemgået. Gitte opdaterer den og sender den til bestyrelsen.

c. Ændrede regler omkring konkurrencer.
I nyhedsbrev fra konkurrenceudvalget 2018-3 er beskrevet nye procedurer for tilmelding til konkurrencer i DCH lydighed.
Konkurrenceåret, deles op i 3 perioder, og det er lagt ind hvornår, der åbnes for tilmelding
1. januar – 31. marts, åbnes i DcH-tilmeld 2. lørdag i december.
1. april – 31. juli, på Online 1. februar, åbnes i DcH-tilmeld 2. lørdag i februar.
1. august – 31. december, på online 1. februar, åbnes i DcH-tilmeld 2. lørdag i juni.
For alle landsdækkende konkurrencer gælder. tilmelding efter først til mølle-princippet.
Lokalkonkurrencer skal også lægges på online.
Desuden er der nye regler for oprykning, som ligeledes er beskrevet i nyhedsbrev 2018-3.
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d. Persondataloven – deling af computere.
Klubben har pt. en computer til rådighed til bestyrelsen. Da vi har personfølsomme data på computeren, er det i henhold til persondataloven kun kassereren, der må bruge computeren.
Det blev besluttet, at der indkøbes en ny computer til kassereren. Den eksisterende computer renses for personfølsomme data. Den eksisterende computer følger formandsposten og kan benyttes
af foreningens udvalg i forbindelse med konkurrencer og holdlister mm. Gitte snakker med Lisbeth
vedr. indkøb af ny PC.
e. Mailpolitik
Interne mails i bestyrelsen.
Der svares indenfor 2 dage. Ved nyt emne startes ny tråd.
Eksterne mails
Mails fra kreds 5 modtages af formanden og videresendes til alle bestyrelsesmedlemmer.
Formanden tager andre relevante nyhedsbreve, informationer, referater fra landsudvalgsmøde
mm. med til bestyrelsesmødet under punkt 3 ”Nyt fra Formanden”

4. Nyt fra kassereren.
Intet at referere

5. Nyt fra foreningens udvalg.
a. Bestyrelsens repræsentation i udvalg
Konkurrenceudvalget
Bestyrelsens repræsentant:
Øvrige medlemmer:

Ulla.
Børge, Heinz, Louise

Instruktørudvalget
Bestyrelsens repræsentant:
Øvrige medlemmer:

Gitte
Malene, Dorte

Aktivitetsudvalget
Bestyrelsens repræsentant.
Øvrige medlemmer

Knud Erik
Kirsten, Hanne, Søren, Dorte

Ulla sender ændringer til Yrsa, så de kan blive lagt på hjemmesiden.
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b. Instruktørfordeling/hold næste år.
Referat af instruktørmøde d. 1. december er lagt på hjemmesiden. Her fremgår hvilke hold der på
baggrund af tilbagemeldinger fra HFérne bliver tilbudt i 2019. Desuden fremgår hvilke ønsker instruktørerne har til hold, de ønsker at træne.
På Instruktørmødet var der en drøftelse af kriterier for at træne på et proceshold. Instruktørerne
var enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt at hundeførere går på procesholdet i flere år uden at
komme videre til enten et konkurrencehold eller et familiehold, da procesholdet ellers vil blive en
flaskehals med hunde på meget forskellige niveauer.
Emnet blev drøftet i bestyrelsen, bl.a i forhold til, at der skal tages hensyn til hundetyper/racer,
som er langsomme i indlæringen af øvelser og desuden skal der også tages hensyn til nye hundeførere, som har brug for længere tid, før de er klar til konkurrence.
Det blev desuden drøftet om instruktørgruppen/instruktørudvalget har bemyndigelse til at erklære
sig enige om/beslutte, hvor længe en hundefører kan gå på et proceshold.
Konklusionen på drøftelsen af emnet blev at instruktørerne og i særdeleshed instruktørudvalget,
som står med ansvaret for at sammensætte holdene og sætte instruktører på de pågældende hold
har ansvaret for, at der bliver en sammensætning og en størrelse af holdene som er hensigtsmæssig i forhold til det antal instruktører, der er til rådighed under hensyntagen til hundeførernes ønsker.

6. Aktiviteter/Arrangementer.
a. Evaluering af d. 17/11 (brunch, generalforsamling og fællestræning)
Det var godt med brunch efterfulgt af generalforsamling, men den efterfølgende fællestræning falder til jorden, da de flest kører hjem efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen overvejer en anden model til næste år.
b. Evaluering af ekstraordinær generalforsamling.
Formanden var skuffet over fremmødet til noget så vigtigt som en ekstraordinær generalforsamling, hvor klubbens fremtid står på spil.
Det var glædeligt, at der blev valgt en kasserer til bestyrelsen.
c. Kalender 2019: Aktiviteter og arrangementer 2019, herunder eventuelle nye tiltag samt bestyrelsesmøder.
Kalender 2019 blev gennemgået og der blev lavet en foreløbig revidering. Kalenderen laves færdig,
når vi har indbetalingerne fra medlemmerne.
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Der skal laves et opslag, hvor medlemmerne kan komme med ideer til temaaftener og andre arrangementer. Gitte laver en seddel til ophængning.
Opstart af træning er d. 12. januar.
Det blev besluttet, at vi i stedet for gåturen igennem Ringe by laver forskellige aktiviteter på træningspladsen og efterfølgende mødes på Tingagerskolen, hvor der serveres håndmadder og man får
mulighed for at møde sin træner og træningskammerater.
Knud Erik bestiller det store rum og køkkenet på skolen.
Elsebeth køber brød
Gitte køber pålæg, smør, frugt
Der regnes med ca. 50 personer.
Træneruddannelse
Vi er vært ved træneruddannelsen d. 19. og 20. januar.
Knud Erik bestiller lokaler på skolen.
d. Indbydelse til landsdækkende C-og B-konkurrence
Ulla sørger for at indbydelsen bliver lavet og sender den til Gitte. Gitte uploader indbydelsen til
DCH on-line denne gang og sørger for at Ulla får et log in.

7. Aktuelle sager
a. Priser for hhv større klubhus i Ringe og ny klubhus i Søllinge (deadline 1. feb. 2019).
Punktet udskydes til et senere møde i december.
Elsebeth kontakter teknisk forvaltning inden næste møde. Vi er interesseret i at få at vide, hvilke
krav der er til opførelsen af et klubhus i Søllinge og desuden hvad vi må i forhold til renovering af
eksisterende klubhus i Ringe. Information om dette vil være hensigtsmæssigt før vi arbejder videre
med sagen.

8. Fordeling af opgaver
Punktet udskydes til næste møde.

9. Eventuelt.
Der er problemer med en gruppe unge mennesker der holder til ved vores klubhus og sviner med affald
og flasker. Gitte er blevet kontaktet af kommunens SSP- konsulent som beder os tage billeder, og sende
til kommunen. Kommunen er opmærksom på problemet.

