Bestyrelsesmøde 12.06.2017

Dagsorden:

Deltagere:
Gitte E. Pedersen

1. Nyt fra formanden
Der er gået lang tid siden sidste møde den 2/3.
Vi holdt en landsdækkende C og B konkurrence den 12.
marts som gik rigtig godt. også selv om vi havde mange
tilmeldte, vi havde 40 B-hunde og 10 C-hunde. Super godt.
Fremover skal der skrives til mountainbike klubben og
hundestjernen når broen skal lukkes.
Der var landsmøde den 18. marts som Mia og Kasper deltog
i. Det var lidt et underligt møde da der ikke blev besluttet
noget, hverken formand eller redaktør blev valgt.
Den 22. april var der så ekstra ordinært landsmøde hvor
Børge repræsenterede klubben. Her blev begge poster så
besat. Den ny formand er Annette Lunau, og den nye
redaktør er Jette Nybo Andersen.
Den 27. maj havde Nordfyn og deres sekretær 25 års
jubilæum. Malene og Lennart repræsenterede klubben og
overrakte dem en gave.
2. Nyt fra kassereren
Vores landsdækkende konkurrence den 12. marts, gav et
pænt overskud.
Vi har pt 88 medlemmer.

Kasper Rasmussen
Malene E. Pedersen
Heinz Honoré
Mia J. Madsen

Referent:
Mia J. Madsen

Træneruddannelsen der blev holdt i klubben den 20. maj gav også overskud.
3. Friluftsråd
En repræsentant fra klubben kunne være en god ide. Vi er den eneste DcH forening i
kommunen og derfor skal repræsentanten findes i klubben hvis der skal findes en.
Det behøver ikke være en fra bestyrelsen, da der ikke en nogen fra bestyrelsen der
ønsker at påtage sig opgaven, dog kunne det være rigtig fint at inddrage et medlem
og det tages op på trænermødet den 21. juni.
4. Ny plads
Kommunen er vendt tilbage, men med et håbeløst forslag. Kasper svarer tilbage, at
vi prøver andre veje. Malene tager fat i vandværket omkring marken på den anden
side af åen. Mia tager fat i Nordskov.
5. Jubilæum hos OCH
Lørdag den 17. juni er der jubilæum i Odense DcH. Heinz repræsenterer klubben.
6. Aktivitets-udvalget
Klubben giver pølser til fidus dagen den 1. juli.
Vi mangler medlemmer i udvalget, lige pt er der Mia som sidder der alene, Hanne
trækker sig efter sommerferien, Line Barfod og Kirsten Hansen er spurgt og har sagt
ja til opgaven.
Mht. medlemsfesten undersøger Gitte om lokalerne i Nørre Lyndelse kan bruges.
7. Eventuelt
- Kasper skriver til hundestjernen om det er okay vi er på pladsen på søndag den
18. juni.
- Hjemmesiden skal opdateres med medlemstal og træningsbeskrivelser. Billeder
af bestyrelse, føl og aspiranter skal samtidig opdateres.
- Prisen for at kunne gå året ud, hvis man ikke har gået det første halvår er 1000
kr. ligesom det har været at gå det første halvår.

- Det kunne måske være en god ide at have en synes-godt-om gruppe på
Facebook, sådan at dem som ikke er medlemmer, samt fra andre kredse, også
kan følge med i hvad vi laver. Mia laver denne.
- 2/9 afholdes der et modul i træneruddannelsen i RcH. Mia reserverer skolen
(skolekøkken + klasselokale)
Der skal findes hjælpere da hverken Malene eller Gitte er i klubben den dag.

