Danmarks civile Hundeførerforening
Ringe afd.

Referat fra bestyrelsesmøde i DcH Ringe
Søndag den 28.10.2018 kl. 14.00
Deltagere:

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

Formand

Referent

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3. Nyt fra formanden.
Mia kontakter Pro Booster vedrørende deres tilbud om hundemad

4. Nyt fra kassereren.
•
•
•
•

Vi mangler faktura på jakker fra Outdoor
Økonomien ser godt ud
Vi slutter året med 94 medlemmer på trods af, at der har været mandefald i trænergruppen.
Alle aktive medlemmer har betalt, og alle er tilmeldt DcH´s landsforening.

5. Nyt fra foreningens udvalg.
•

Konkurrenceudvalg
Der kunne ikke skaffes dommere til Rallykonkurrencen ifm. vores klubmesterskab. Vi skal
huske at bestille Rallydommere i rigtig god tid til næste år, da der er meget få dommere,
der dømmer i denne disciplin.
Vi skal være opmærksom på, at det skal være muligt at stille til / arrangere en
Klubmesterskabsdisciplin, selvom der kun er få deltagere.
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Bestyrelsen drøftede, om der skal være gratis bespisning for de medlemmer, der hjælper til
ifm. vores konkurrencer. Det blev besluttet, at de, der melder sig til formiddagen, får gratis
morgenmad, og de, der melder sig til efter middag, får gratis middagsmad. De, der er på
hele dagen, får gratis morgen- og middagsmad.
Til vores klubmesterskaber giver klubben gratis morgenmad til de medlemmer, der ønsker
det.
•

Aktivitetsudvalget
Der skal betales 100 kr./deltager for mad til medlemsfesten.

•

Trænerudvalg
Lene Gestelev vikarierer for Louise i Louises barselsorlov i resten af 2018.
Malene og Lennart stopper i trænerudvalget

6. Aktiviteter/Arrangementer.
•

Klubmesterskaber den 10. november.
Der mangler lister for tilmelding til morgenmad. Heinz kontakter konkurrenceudvalget

•

Medlemsfest den 10. november. Bestilling af hhv.:
• Lokaler: Vi har lejet Gislev forsamlingshus. Vi skal lukke og slukke kl. 01:30.
• Mad: Der er bestilt en Luksus julebuffet fra Ryslinge forsamlingshus

•

Generalforsamling den 17. november:
• Formandens beretning til generalforsamlingen:
Mia skriver et oplæg, som rundsendes til bestyrelsen.
• Kandidater til bestyrelsen
Bestyrelsen drøftede evt. kandidater
• Bestilling af hhv.:
• Skole: Mia har bestilt skolen til dagen.
• Brunch: Gitte bestiller Brunch fra Ryslinge forsamlingshus.
Sidste tilmelding er den 10. november.
• Gaver: Vi har 3 tiårsjubilarer. Gitte sørger for gaver.

•

Fællestræning den 17. november.
Gitte kontakter instruktørerne vedrørende fællestræningen efter generalforsamlingen.
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•

Forslag til fællesmøder/ medlemsmøder i den kommende sæson
Vi blev enige om at afholde 2 medlemsmøder i løbet af året. Et medlemsmøde nogle uger
før vi går på sommerferie, og et i slutningen af efterårssæsonen. På disse møder får medlemmerne mulighed for at komme med ideer og drøfte klubbens aktiviteter.

•

Juleafslutning: Vi køber øl og vand samt chips og frugt, som kan nydes i klubhuset efter
træningen

7. Aktuelle sager
•

Møde med Thorbjørn og Maiken
• Svar på Thorbjørns spørgsmål. Elsebeth svarer Thorbjørn.
• Dato for mødet: 07.11 kl. 15.00/15:30?
Efter mødet kontaktede Elsebeth Thorbjørn, og fik at vide at Maiken havde et andet
møde kl. 16 den pågældende dag. Derfor blev det besluttet, at mødet bliver udsat til
den 22. november, hvor Gitte og Elsebeth deltager.
• Andre muligheder for træningsplads? Hotelgrunden som mulighed for opstilling af nyt
klubhus blev drøftet.

•

Midtfyns Festival 2019: Status. Udsættes til næste møde

•

Holddannelser næste sæson
Sedlerne fra hundeførerne skal være udfyldt og afleveret den 24.november. Hundeførerne
er meget velkomne til at skrive under feltet ”Bemærkninger”, hvis de har nogle forslag til,
hvordan træningen kan tilpasses den enkelte hund og hundefører.

8. Siden sidst
Er drøftet under de foregående punkter.

9. Bestyrelsesarbejde
Evaluering af arbejdsfordeling/arbejdsopgaver i bestyrelsen:
Opgaverne drøftes og fordeles på det kommende bestyrelsesmøde, når den nye bestyrelse
træder sammen.

10.Eventuelt.
•

Næste mødedato
Besluttes umiddelbart efter generalforsamlingen.

