Referat fra bestyrelsesmøde 11. januar 2017

Dagsorden:

Deltagere:

1. Nyt fra formanden

Ulla Paamand

‐

Gitte E. Pedersen

‐

Velkommen til Heinz
Ulla bød vores nye bestyrelsesmedlem Heinz velkommen.
Vi glæder os til samarbejdet.
Opstart 21. januar
(Malene er ikke i klubben den dag).
Vi starter sæsonen 2017 op med fælles gåtur for alle medlemmer.
Vi mødes ved og går fra Tingagerskolen kl. 10:00. Bagefter samles
Vi igen på skolen til kaffe og kage. Medlemmerne kan vise
vaccination ‐og forsikringspapirer til deres træner den dag.
Heinz og Gitte mødes v/klubhuset kl. 9:30 og pakker hvad der nu
skal med på skolen. Gitte går forrest på gåturen !
Malene sørger for at dette offentliggøres på hjemmesiden og i FB‐
gruppen.

2. Nyt fra kassereren
‐

Medlemmer: Vi fik ved sæsonafslutningen 2016 ca. 80
forhåndstilmeldinger på træning i 2017. I skrivende stund er det
kun 14 af disse som ikke har betalt kontingent og træningsgebyr !
Pt. er der skrevet 10 hf’ere op til hvalpetræning. Nyt hold starter
28. jan.

3. Aktiviteter / Projekter
‐

‐

‐

‐

Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen
Arbejdsopgaverne blev fordelt. Disse kan ses snarest på
hjemmesiden.
Udvalg (kontaktpersoner fra bestyrelsen)
Heinz blev valgt til at være bestyrelsens kontaktperson i
konkurrenceudvalget.
Alle klubbens udvalg og deres opgaver kan ses på hjemmesiden.
Aktivitetskalender / folder 2017
Den nye aktivitetskalender blev drøftet. Den vil være tilgængelig på
hjemmesiden og i trykt format på papir så snart de sidste ting /
datoer er faldet på plads.
Indbydelse C og B‐dag (på online‐tilmelding)
RcH er vært ved en landsdækkende C ‐og B‐konkurrence d. 12.
marts 2017. Konkurrencen er nu offentliggjort på dch‐tilmeld.dk, så
man kan tilmelde sig.

Kasper Rasmussen
Malene E. Pedersen
Heinz Honoré

Referent:
Malene E. Pedersen

4. Eventuelt
‐
‐
‐
‐

‐

Hovedrengøring af klubhus
Bestyrelsen mødes til en hovedrengøring af klubhuset søndag d. 15. januar kl. 12:00.
Rengøringsplan 2017
Gitte udfærdiger ny plan og rundsender på mail til alle involverede ;o)
Dyrlægeaften
Vi arbejder på at finde en dato for en dyrlægeaften.
Heartland festival
Vi besluttede ikke at arbejde videre med at være hjælpere på årets Heartland Festival.
Fællestræning Kreds 5
Kreds 5 arbejder på at arrangere en fællestræning for alle interesserede hf’ere. Foreløbig dato er
26. marts 2017. Kaj Hansen er RcH’s repræsentant ved dette arrangement.

Efter endt bestyrelsesmøde, valgte Ulla Paamand at forlade sin post som formand.
Hun mente ikke at klubben havde taget nok hensyn til hende i 2016 i forbindelse med hendes
sygdomsforløb. Ligesom hun ikke mente at der blev taget hensyn til hende som træner ved
planlægningen af sæsonen 2017.
Bestyrelsen er ikke enig i Ulla´s anklager, da vi mener at vi har taget mange hensyn til hende.
I efterfølgende mail dateret den 12. januar 2017, gør Ulla det klart at hun stopper som formand,
træner og medlem i DcH Ringe.
Bestyrelsen har taget det til efterretning, og der vil derfor blive indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling mandag den 30. januar 2017. Eneste pkt. på dagsordenen vil være "Valg af
formand" ‐ Yderligere opslag/info vil tilgå.

