Danmarks civile Hundeførerforening
Ringe afd.

Referat fra bestyrelsesmøde i DcH Ringe
Mandag d. 17.12.2019 kl. 19.00
Deltagere:

Gitte E. Pedersen
Elsebeth K. Giessing
Lisbeth Christiansen
Knud-Erik Madsen
Ulla Hansen

Formand

Referent

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
3. Nyt fra formanden.
4. Nyt fra kassereren.
5. Nyt fra foreningens udvalg.
6. Aktiviteter/Arrangementer.
7. Aktuelle sager
a. Priser for hhv. større klubhus i Ringe og nyt klubhus i Søllinge.
Elsebeth har snakket med Fåborg Midtfyn Kommune, Byg og miljø, som har
beskrevet forløbet i behandling af en byggeansøgning. Elsebeth sender dokument med de enkelte punkter til bestyrelsen.
Hvis der skal arbejdes videre med at renovere klubhuset i Ringe, er det en betingelse, at vi kan få lys på banen, så det bliver muligt at tilbyde træning om
aftenen. Derfor er første trin at søge Fåborg Midtfyns kommune om tilladelse
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til at sætte lysmaster op. Elsebeth udarbejder ansøgning til Fåborg Midtfyn
Kommune, Byg og Miljø. Gitte sender Elsebeth det materiale, der blev lavet
sidst, der blev ansøgt om at sætte lys op.
DCH Ringe har aldrig haft en kontrakt om brug af dyrskuepladsen til hundetræning. Elsebeth snakker med Fåborg Midtfyn kommune om at få lavet en
kontrakt om brug af dyrskuepladsen til hundetræning om lørdagen samt onsdag aften.
Lisbeth og Ulla undersøger priser mm. på pavilloner i forhold til at etablere
klubhus i Søllinge. Lisbeth undersøger, hvad det vil koste at etablere en sokkel
til en pavillon. Der arbejdes med en størrelse på en pavillon på ca. 120 m2.
8. Fordeling af opgaver
• Bestyrelsens opgaver blev fordelt. Gitte sørger for at de bliver lagt på
hjemmesiden.
• Gitte reviderer planche til klubhuset
• Gitte reviderer rengøringsplan. Der laves en turnusordning blandt bestyrelsesmedlemmerne om at åbne klubhuset om lørdagen. Det sættes
på rengøringsplanen, som en ekstra kolonne.
• Gitte skaffer telefonnumre på kontaktperson til mountainbikeklubben
og til ham, der slår græs på hotelgrunden.
• Gitte sender ”Bestyrelsens arbejdskalender” til resten af bestyrelsen.
9. Eventuelt.
• Der afholdes bestyrelsesmøder fast hver anden måned og derudover
efter behov. De næste møder er fastsat til hhv. 28/2-19 kl. 19.00 og
25/4-19 kl. 19.00
• Der afholdes 2 medlemsmøder, som er fastsat til hhv. d. 15/6-19 kl.
11.00 og d. 26/10-19 kl. 11.00.
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Der holdes et fællesmøde med deltagelse af instruktører og bestyrelse
inden sommerferie. Dato besluttes senere.
Gitte fremskaffer en konkurrencekalender til ophængning i klubhuset.
Gitte bestiller jakker til Knud Erik og Lisbeth.
Der skal tages nye billeder af bestyrelse og instruktører.
DCH Langeskov har ansvar for afholdelse af DM i 2019 med hjælp fra
DCH Højme, DCH Kerteminde og DCH Ringe. Vi har bl.a ansvar for afholdelse af IPO. Der er mulighed for at tjene penge til klubben, hvis vi kan
skaffe hjælpere. DCH Ringe skal gerne skaffe 35 hjælpere inden påske.

