DcH Holstebro
Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 2. juni 2014
Deltagere
Formand Karen Bentsen
Kasserer Maja Hansen
Næstformand Liv Christensen
Bestyrelsesmedlem Gitte Fly
Bestyrelsesmedlem Marianne
Bestyrelsesmedlem Niels Daugaard (dagens referent)
Dagsorden
1. Opfølgning fra sidste møde
2. Procedure for tilmelding af nye hundeførere
3. Sommerfest 14.juni 2014:
4. Rulleplan for udendørs oprydning og rengøring af klubhus.
5. Dyrlægeaften/ besøg af adfærdskonsulent
6. Konkurrencen 25. maj 2014 – Kantinen: Punktet udgår.
7. Tilmelding til DGI arrangementer
8. Tilskud til DM 2014
9. Undervisning af bestyrelsen i en kasserers opgaver og disses sammenhæng
med klubbens øvrige drift. Ved Maja.
10.Ny tunnel i stedet for den gamle blå og evt. en tunnel til rally.
11.Prøve for nye hundeførere inden tilmelding til den første konkurrence.
12.Eventuelt.
Ad pkt.1: Ingen kommentarer.
Ad pkt.2: Ændring til skema: Trænerens navn skal stå på skemaet til
medlemsdatabasen.
Ad pkt.3: Der er så få tilmeldte, at formanden foreslår et alternativt forløb: Hun
snakker med deltagerne om at tage i bowlinghallen.
Ad pkt.4: Rulleplanen bliver sendt ud til alle trænere pr. mail. A/E holdet renholder
klubhuset. Notere på tavlen når rengjort.
Ad pkt.5: Maja snakker med Helle Troelsen om foredrag af adfærdskonsulent.
Maja snakker med dyrlægen om dyrlægeaften i september.
Ad pkt.6: Udgår. Kantinetjenesten går tilbage til konkurrenceudvalget. Maden til
dommere og hjælpere må gerne være mere ydmyg end hidtil. Det vedtages, at
maden bestilles udefra – suppe og f.eks. skinke med kartoffelsalat/pastasalat.
Ad pkt.7: Alle er velkomne til at tilmelde sig DGI`s konkurrencearrangementer (mod
egenbetaling). Ved deltagelse i DGI-kursus skal refusion af kursusudgiften godkendes
af bestyrelsen.
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DcH Holstebro
Bestyrelsen
Ad pkt.8: Vedtaget i bestyrelsen på dette møde: Gældende fra 2015.
Tilskud til DM er STARTGEBYR + 500 kr. Kredsen giver 100 kr. (*)
Ad pkt.9: Maja orienterede om sine opgaver.
Ad pkt.10: Agility vil gerne have en ny tunnel. Pris ca. 2-3000 kr. Rally bruger fortsat
fælles tunnel. A-brættet har fået en skade på nederste panel – hvis det ikke kan
repareres, må vi have nyt A-bræt, men det afventer.
Ad pkt.11: Vedtaget i bestyrelsen på dette møde: Prøve for nye C-hundeførere inden
tilmelding til første konkurrence.
Ad pkt.12:
Berit vil gerne starte på træneruddannelsen til januar.
Rikke Hindkjær vil gerne være hjælpetræner. Hun kan starte på uddannelsen til
januar, hvis hun går føl fra september til januar.
Forsikringsgennemgang i klubben. DcH`s forsikringsagent tilkaldes.
Forslag fra Karen: Kortere interval mellem bestyrelsesmøder (2 mdr.) Vedtaget.
Hundekørekort: Bestyrelsen undersøger hvor det allerede eksisterer (**).
DcH Holstebro har 70 års jubilæum den 29.december 2014.
Næste møde mandag den 4. august.
Holstebro den 9.juni 2014
Niels Daugaard
(*) Tilføjelse: Bilag med kursuspulje tilrettes. /klb
(**) Tilføjelse: Mail vedrørende hundeførerkort er netop udsendt fra sekretariatet.
Karen bestiller materialet./klb
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