Holstebro civile Hundeførerforening

8. september 2014

Referat fra bestyrelsesmødet den 2. september 2014
Til stede var: Formand Karen Bentsen, næstformand Liv Christensen, kasserer Maja Hansen og
bestyrelsesmedlemmerne Marianne Teglborg, Gitte Fly og Niels Daugaard.
1.

Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.

2.

Tilmeldinger til hvalpehold mv.
Tilmeldingsproceduren for hvalpehold har af og til været til diskussion, og bestyrelsen er enige om, at den
nuværende tilmeldingsprocedure ikke er optimal, da hundeejerne kun har en time til at melde sig på et hold.
Det har givet en del utilfredse hundeførere, som ikke var i stand til at komme igennem på telefonen, og det har
heller ikke været optimalt for Camilla Carmen Christensen, som står for hvalpetilmeldingen. Når folk henvender
sig om en ny hund/hvalp bør der være tid nok, så man også kan yde service, som fx nødvendig rådgivning.
Bestyrelsen ser gerne, at opgaven bliver i trænerudvalget.
Hvis klubben vælger at fortsætte med WinKAS regnskabs- og tilmeldingssystem efter 1. oktober (ca. 325 kr.
månedligt) kan tilmeldingen foregå direkte via vores hjemmeside, og vi kan selv indsætte kriterier (max
deltagere på holdene mv.). Det vil lette arbejdet for trænerudvalget.
Karen aftaler et møde mellem trænerudvalget og bestyrelsen.

3.

Årets medlem
Bestyrelsen har nedsat en gruppe, der skal stå for ”Årets Medlem 2014”. Gruppen består af Ingvar Kjeldsen
(Årets Medlem 2013), Niels Daugaard samt en hundefører, som Niels finder. Karen sender en mail ud om
kriterier og valg af Årets Medlem ca. medio september.

4.

Valg til bestyrelsen og poster ved generalforsamlingen 2015
Karen meddelte, at hun ikke genopstiller til formandsposten, hvilket resten af bestyrelsen beklager.
Liv og Niels er også på valg. Liv genopstiller ikke pga. manglende tid. Niels modtager gerne genvalg. De
nuværende suppleanter til bestyrelsen (vælges for ét år ad gangen) er: Louise Lynggaard (1.) og Merete
Kristensen (2.). Som revisorer blev sidste år valgt: Mette Nielsen og Anne Nedergaard samt suppleant Heidi
Frölich (også for ét år). Karen spørger om de modtager genvalg.
Vedtægterne, som ligger på hjemmesiden, er ikke opdateret mht. § 9, som ordstyrer Erik Hansen ved
generalforsamlingen i år påpegede skulle rettes. Karen undersøger om det skyldes, at den opdaterede udgave
ikke er kommet på hjemmesiden.
Bestyrelsen kommer eventuelt med et forslag om, at løbske tæver må deltage i agilitytræningen. Vi
diskuterede, om et forslag også skulle omfatte rally og lydighedstræning.

5.

Bestyrelsens arbejdsopgaver
Vi diskuterede arbejdsfordelingen, bl.a. mht. indkøb. Vi vil forsøge at fordele opgaven lidt mere ud, bl.a. ved at
lave en ”hjælperliste”, som man kan skrive sig på (hvem køber/laver hvad?), så det ikke kun hænger på enkelte
i bestyrelsen, men eventuelt bredes ud til en større skare. Skemaet laves fx med plads til navn og tlf. nr. samt
hvilke opgaver, man vil hjælpe med. Skemaet udleveres til trænerne, som spørger på deres hold.
Gitte tilbød at hente de tomme øl- og vandkasser i depotet og købe øl, så vi har lageret opfyldt igen.

6.

Tilskud til DcH’s DM 2014
Bestyrelsen havde egentlig besluttet, at vi ikke ville dække alle deltagernes omkostninger til DM i år, dels pga.
økonomien, men også fordi, der stort set ikke mere er nogen klubber i kredsen, der giver ret meget tilskud

mere. Da vi imidlertid ikke havde fået det meldt ud før sommerferien, besluttede vi, at tilskuddet i år vil være
næsten det samme som sidste år, nemlig: kørsel med 2,10 kr. pr. km. (én tur frem og tilbage), overnatning,
forplejning og startgebyr.
Næste år bliver tilskuddet så kun på 500 kr. pr. person samt dækning af startgebyr.
Vi skal have fundet en fanebærer. Karen spørger på det forestående trænermøde, om der er én af DMdeltagernes ”påhæng”, der vil træde til. Fanepladen er bestilt.
Maja sender brev til DM-deltagerne efter sidste udtagelseskonkurrence den 7. september. (Udtaget er: Regner
Larsen i SPH, Louise Løntoft i C-klassen, Jørgen Dahl Andersen i B-klassen, Margit Hansen i E-klassen og Helle
Kristensen i Rally).
7.

Hjemmesiden
Karen havde netop fået at vide, at DcH Holstebros hjemmeside ikke vises fuldt ud på iPad og
iPhones/smartphones. Det kan eventuelt være derfor, at der ikke efterfølgende har meldt sig ret mange til de
to hvalpehold, som Karen og Pia ville starte op. Der er kun hvalpe til Karens hold.
Maja har efterfølgende konstateret, at den yderste højre kolonne ikke vises, og Karen vil sørge for at ændre
hjemmesiden, så den kan ses på alle medier.

8.

Eventuelt
Kurser: Diskuteret Karens ønske om at tilbyde alle trænerne et kursus i hundemassage. Det vil koste ca. 1.000
kr. pr. træner.
Der er ikke kommet ret mange tilmeldinger til kredskurset i oktober. Karen nævner det på det kommende
trænermøde.
Sponsorat: Gitte Fly vil gerne give et sponsorbidrag til klubben fra Lægaards Malerfirma:
www.laegaardsmalerfirma.dk. Gitte skaffer et logo, som dels kan lægges på DcH Holstebros hjemmeside og
hænges op i klubhuset.
Rallykonkurrencen den 31. august: Karen fortalte, at der havde været en del bøvl og utilfredshed. Der var stort
set ikke blevet solgt noget i kantinen, og der vil ikke blive afholdt rallykonkurrencer næste år, da vores
ekspertise på dette område ikke er god nok.
Dyrlægeaften: Maja spørger Holstebro Dyrehospital, om de vil afholde en dyrlægeaften for de af vore
hvalpehold, som er startet i indeværende år. Det bliver i så fald en hverdagsaften i oktober.
Medlemmer: DcH Holstebro har pt. 181 medlemmer (sluttede med 189 sidste år).
Konkurrencedatoer i 2015: Niels Daugaard vender snarest muligt tilbage til Karen med forslag til
konkurrencedatoer næste år.
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 11. november, kl. 18.30 i klubhuset.

Maja Hansen
Referent

