DcH Holstebro
Formand Karen Lønstrup Bentsen
E-mail: formand@dch-holstebro.dk

02.12.14

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde 1.12.14. 18.30 i klubhuset
1. Møde med formandskandidat Elisa Pultz Sylvestersen.
Elisa blev budt velkommen og takket for at ville mødes med os. Hun fortalte lidt
om sig selv, sin baggrund og om nogle af sine tanker vedrørende formandsposten. Der var enighed i bestyrelsen om, vi gerne vil støtte Elisas kandidatur.
Der blev fra formanden taget et par ekstra punkter op:
a. Karen stopper som træner for Ungdomsholdet, da det er uforeneligt med
den nuværende trænermangel på agilitysiden. (Tilføjelse til referatet: Bent
fortsætter uændret med Ungdomsholdet).
b. Der var flertal for, at proceduren med tilmelding til nye hvalpehold /nye
hold bør ændres, så der kommer tilmelding via WinKAS eller alternativt
hjemmesiden, da bestyrelsen ikke finder, at den nuværende
tilmeldingsprocedure, som har været prøvet af i godt og vel et år,
fungerer optimalt.
Karen skriver et udkast til brev til holdfordeler Camilla/trænerudvalget
vedrørende dette.
Opgaven med tilmelding til nye hold overgår således til elektronisk
tilmelding via bestyrelsen, med en kvittering ved tilmelding, der
indeholder en frase om, at hvis man ikke har fået plads inden f.eks. 2
måneder, slettes man af ventelisten (med mindre man fornyer sin
tilmelding?).
Eftersom WinKAS endnu ikke er prøvekørt m.h.t. dette hos os, har
bestyrelsen ikke dannet sig et overblik over procedure vedrørende
automatisk sletning igen.
Opgaven med tilmelding af nye voksne hunde overgår ligeledes til
bestyrelsen via WinKAS. hvor bestyrelsen videresender tilmeldinger til
holdfordeleren, der som hidtil fordeler hundene i forhold til ledige
pladser/mest hensigtsmæssigt på de eksisterende hold
.
c. Opgavebeskrivelser mangler endnu for udvalgene. Dette tages op snarest.
Karen vil gerne have en diskussion af K-konkurrence ved
Lokalkonkurrencen – hvad forventes af de hundeførere, der stiller op – er
det en lempelig bedømmelse af uerfarne hundeførere for at opmuntre til
at arbejde videre mod konkurrencehold – eller bør man kun stille op, når
man er helt sikker i udførelsen af øvelserne? Bestyrelsen bedes tage
stilling til dette, så vi kan tage det med til diskussion på trænermøde.
Som en udløber heraf kom vi til at snakke om, at vi stadig efterlyser
erfaringsudveksling på trænermøderne – om vi kan bidrage med noget
her som bestyrelse?
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d. Indkaldelse til generalforsamling: Bør navne på kandidater stå på
indkaldelsen? Vi blev enige om, at det ville være o.k., da der således ikke
vil opstå situationen med at skulle finde villige personer /presse en af de
fremmødte på generalforsamlingen til at stille op, som måske ikke i
virkeligheden ønsker det.
e. Jeg har skrevet julehilsen fra bestyrelsen til at lægge ved årets julegave
til trænere og udvalgsmedlemmer (Maja har fået dem) samt afleveret
afskedsgaven til Kirsten, så hun kan få den ved juleafslutningen 6.12.).

Næste møde som tidligere aftalt: onsdag 14.01.15 kl. 18.30
Referent: Karen

Tilføjelse til referatet: Hans-Henrik Testmann har heldigvis givet et positivt
tilbagesvar på forespørgsel om at komme tilbage som træner – vil gerne
være træner for Øvet Hold i 2015.

