DcH Holstebro
Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 3. juli 2013 kl. 19.00 i
klubhuset
Deltagerer: Niels Daugaard, Marianne Teglgaard, Berit Dahl, Liv Christensen, Karen
Bentsen, Anne Nedergaard

1. Godkendelse af sidste referat:
Referat er godkendt
2. Nyt siden sidst
Vi har valgt at sætte antallet af medlemsblade, som sendes til klubben, ned,
da der er mange i overskud hver gang.
Pia er blevet færdig som træner d. 8/6. Stort tillykke til Pia.
Der er bestilt liner til salg i klubben.
Mette Munkholm forventes at starte træneruddannelsen ca. forår 2014. Hun
går pt. føl.
Agilitykonkurrencen i Lemvig forløb fint. Holstebro stod for søndagen. Dog
er det et problem at skaffe nok hjælpere. Det vil blive taget op på
trænermødet, om vi kan fortsætte med at deltage i arrangementet næste
år.
Arbejdsdag i klubben: Der er ryddet op i klubhuset og containere. Flot
arbejde af alle de frivillige. Dagen sluttede af med hygge rundt om grillen.

Der var god tilmelding til fællestræningen. Kantinen vil næste gang forsøge
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at bruge madbilletter, så folk kan betale med det samme for mad.
3. Sommerfest
Der er blevet efterspurgt en sommerfest. Sidste år besluttede bestyrelsen af
man ikke holdt sommerfest inden sommerferien, da der i forvejen var en del
arrangementer i maj/juni måned, samt at der ikke har været mange
tilmeldte de sidste par år.
4. Kursuspulje
Dette punkt tages op som første punkt på det næste bestyrelsesmøde efter
sommerferien
5. Eventuelt
Liv vil undersøge med materialeudvalget, om der kan laves et præmiepodie,
som kan bruges til konkurrencer.
Bestyrelsen har vendt, om det ville være muligt at lave et intensiv gå pænt
kursus på fx 6 lektioner. Der skal dog tages stilling til pris mm. Dette vil
blive vendt på næste trænermøde.
Karen undersøger hvornår og hvad DcH´s forsikring dækker.
Formanden har gentagne gange forsøgt at kontakte boxerklubben uden
held. Det forsøges igen, og man vil påpege at aftalen opsiges, hvis man ikke
får en dialog i gang.
Der søges hjælpere til vores kredskonkurrence d. 1. september. Kontakt
Niels Daugaard hvis du har mulighed for at hjælpe.
Venlig hilsen
Anne

