Danmarks civile Hundeførerforening
Ringe afd.

Bestyrelsesmøde onsdag den 19.09.2018 kl.18.30
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
•

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
•

Godkendt

Deltagere:
3. Nyt fra formanden.
•

•

Henvendelse fra Klub Pro Booster vedrørende hundefoder.
Vi har på mødet snakket det igennem, og eftersom vi som klub
ikke behøver at “gøre noget” andet end at udlevere en rabatkode,
har vi besluttet at takke ja.
Mia har fået elevplads i Hillerød og skal starte på job torsdag den
27.9. Derfor kan hun ikke deltage i møder på hverdagsaftner, dog
vil hun forsøge at være hjemme hver weekend resten af året.
Der blev også drøftet hendes fremtid som formand for klubben.

Mia J. Madsen
Heinz Honoré
Gitte E. Pedersen
Elsebeth Giessing
Kirsten Hansen

4. Nyt fra kassereren.
•

Vi har en sund økonomi, og 83 medlemmer.

•

Nordea-fonden
Nordea-fonden har en pulje med op til 100.000 kr.
Vi har drøftet hvad der kunne søges, da vi finder det svært eftersom det skal være noget som er stationært.
Vi undersøger om det kan lade sig gøre søge tilskud til et partytelt
og en havetraktor.

5. Nyt fra foreningens udvalg.
•

Lokalkonkurrencer i november 2018
Det er ikke muligt at finde dommere fra Fyn til konkurrencen den
3/11. Derfor skal der findes en anden dag eller dommere fra Jylland. Bestyrelsen foreslår den 20/10, 27/10 og 10/11.
Rally konkurrencen bliver også afholdt.
Efterfølgende har vi fået besked fra konkurence udvalget, at det

Referent:
Mia J. Madsen
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bliver holdt den 10/11 sammen med brugsprøverne.

•

Træningstilbud 2019
Trænerne holder møde den 26/9 og her vil der blive drøftet hvilket tilbud der vil blive
udbudt i 2019. Bestyrelsen har lagt det op til udvalget/trænere at beslutte, dog er Agility
ikke en del af tilbudene i 2019.

•

Hundensdag udvalg holder møde den 21/9.

•

Aktivitets udvalget har hængt opslag/reminder op om medlemsfesten den 10/11. Der
bliver holdt et møde den 29/9.

6. Aktiviteter/Arrangementer.
•

Evaluering af Hundens dag
Der blev snakket lidt om dagen, samt omkring den mail der er sendt ud fra udvalget (til
trænerne) som kun 2 har svaret på! Dette bliver taget op på trænermødet den 26/9.

•

Evaluering medlemsarrangement, 1. hjælp
Ok fremmøde, godt arrangement. Nogle ville gerne have haft mere praktik hvor andre
synes det var fint. Det er svært at tilfredsstille alle.

7. Aktuelle sager
•

Nyt i sagen vedrørende ny/ anden træningsplads.
Intet nyt. Men der skal findes en mødedato med Majken og Thorbjørn fra kommunen. Vi
foreslår 11/10, 18/10 og 25/10. Elsebeth skriver til Thorbjørn og finder en dato til mødet.

•

Status vedrørende tilladelse til at opføre et klubhus i Søllinge
Intet nyt.

•

Jakker fra Outdoor Fyn: Børge
De sidste størrelser som ikke var at prøve i lørdags, kommer med til trænermødet onsdag
den 26/9. Derefter skal de bare bestilles.

•

Midtfyns Festival 2019
Vi er blevet kontaktet af de nye arrangører af Midtfyns festivalen. De er interesseret i at
leje/låne klubhuset. Dette vil blive taget med på mødet med Thorbjørn, og derefter kan
vi svare endeligt tilbage til arrangørende af festivalen.

•

DcH-artikel
Artikelen er godkendt og Mia sender den til Jette Nybo.

•

Instruktørernes roller
Der blev snakket om tidsrøvere, snak og pjat på holdet. Samt hvad instruktørens rolle er
og om at være bedre til at sige fra. Derudover skal vi være bedre til at turde spørger hinanden til råds, det er ikke en falliterklæring at få råd fra en trænerkollega. Dette bliver
taget med på instruktørmødet onsdag 26/9.

•

Kommunikation
Tal ordentligt, det koster ikke noget.
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Alle med en kasket har et ansvar for at vores medlemmer føler sig velkomne.
Det er ikke en bestyrelses opgave, alene.
Dette vil også blive taget med videre på instruktør mødet den 26/9.

8. Siden sidst
•

Intet nyt, som ikke allerede er blevet drøftet.

9. Bestyrelsesarbejde
•

DM tøj skal fremover ligge fast under en person i bestyrelsen.

•

Mias elevplads i Hillerød kommer også til at ændre i arbejdet, da ikke hun kan påtage
sig noge opgaver i hverdagene.

•

Der blev også snakket om det tidskrav arbejdet i bestyrelsen kræver. Man skal have tid
til at være i bestyrelsen, ellers bør man ikke sidde dér.

•

Samtidig blev der snakket om at vi skal være sikre på hvad vi aftaler, så ikke vi får misforstået hinanden.

10.Eventuelt.
•

Næste mødedato
28. Oktober kl 14

