DcH Holstebro
Formand Karen Lønstrup Bentsen
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12. februar 2014
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. februar
Referent: Karen

Ad 1 Godkendelse af sidste referat/referat fra generalforsamling
Referaterne godkendt.
Ad 2 Konstituering
Næstformand: Liv
Sekretær: Karen. Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne tages ”rullende” i
denne rækkefølge: Liv, Gitte, Maja, Niels, Marianne.
Ad 3 Ansvarsområder (udvalg)
Aspiranter: Karen
Konkurrenceudvalg: Niels
Trænerudvalg: Gitte
Materialeudvalg: Liv og Karen
Kantineudvalg: Der er jo p.t. ikke noget kantineudvalg. Marianne vil gerne påtage sig
at sørge for mad til HF i forbindelse med konkurrencerne 27.04.14, 25.05.14,
31.08.14, 25.10.14. Konkurrenceudvalget finder som vanligt hjælpere, og

bestyrelsen går aktivt ind og hjælper med dette.
Merete vil gerne sørge for at forberede mad til dommere/hjælpere til
konkurrencerne – laver det klar dagen inden.
Ad 4 ”Bestyrelsesoplæring” af Gitte (og andre interesserede):
Karen laver materiale klar og sætter oplæringen i gang. Alle byder ind med nice-toknow oplevelser.
Ad 5 Konkurrencer i 2014
Maja lægger ind på DcH online. Giver Karen kursus i at gøre det. Vi forsøger med
forhåndsbestilling/-betaling af frokost til hundeførere.
Jeg har snakket med Helle Kristensen angående rallykonkurrencen – vi prøver at
holde det her i klubben, da der ikke er andre konkurrencer på pladsen den dag, og
Helle mener, at vi kan finde jævnt nok underlag.
Ad 6 Kredsgeneralforsamling mandag den 24. februar 2013 kl. 19 i Herning
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Maja og Karen deltager som medlemmer af kredsbestyrelsen. Der kan deltage to
yderligere. Gitte vil gerne med.
Ad 7 Revideret telefon- og mailliste
Er opdateret i forbindelse med ændringer efter generalforsamlingen.
Ad 8 Nyt siden sidst? Opfølgning fra generalforsamlingen
Vi arbejder videre med Heidis forslag om inddragelse af de forskellige træningshold til
oprydning efter en rulleplan.
Ad 9 Arbejdsdag (materialeudvalget) KLB/MT
Bliver 12.4.14 fra 8.30-13.00. Vi starter med morgenmad og slutter med at grille. Vi
planlægger både udendørs og indendørs oprydning/rengøring.
Ad 10 Ilandføring af strøm fra havmøllepark gennem området hos os
Det drejer sig om effekten af bygning af vindmøllepark et endnu ikke fastlagt sted ved
vestkysten. Afhængig af hvor der skal føres strøm i land og hvortil, kan dette komme
til at gå igennem det område, hvor DcH ligger. Niels kigger nærmere på det
fremsendte materiale.
Ad 11Nye aspiranter
Karen har haft samtaler med tre meget interesserede personer: Claus Røn Lauridsen
(træner p.t. på AG-holdet), Elisa Pultz Sylvestersen (starter med hund her i februar)
og Martin Thomsen, som tidligere har gået med hund i DcH Nibe. Bestyrelsen
godkender, at der startes følforløb for alle tre med henblik på uddannelsesstart i
januar 2015. Karen tager sig af dette.
Ad 12 Ny agilitytræner
Ole Rahbek fra Skive DcH vil gerne starte som AG-træner hos os, og det ser vi rigtigt
meget frem til. Velkommen til, Ole. Ole og Karen træner begynder/fortsætterhold
sammen.
Ad 13 De gamle springstøtter – sælges?
De gamle springstøtter af træ står udenfor i vejr og vind, og er ved at rådne i bunden.
Materialeudvalget kigger på dem. Eventuelt salg afventer.
Ad 14 Eventuelt
Aftenarrangement med adfærdskonsulent: KLB foreslår, at vi arrangerer en aften med
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en af adfærdskonsulenter – både for HF og trænere, også om Gula Hund. KLB
kontakter kredskonsulent Kirsten Kruse vedrørende dette.
Kursusansøgninger indtil nu (KLB): Helle K. har været på efteruddannelse i rally
5.1.14 (nye skilte/øvelser samt bedømmelse af disse), Karen skal på AG-trænerkursus
i marts og april (basishandling), Niels tager på rallymodul omhandlende
rallystævneplanlægning og afvikling.
Skov til eftersøgning og rundering (ND): Niels har indgået en aftale med kommunen
om at kunne bruge skovstykket mellem ringvejen, Vegen Å og Skovvang. Niels giver
yderligere information på trænermødet 18. marts 2014.
Kommunalt tilskud til trænere (MH): Hidtil har der været større tilskud til
bestyrelsesmedlemmer end til trænere. Maja vil undersøge, om der eventuelt kan
søges det samme, større, tilskud til trænere også.
Budgetter for udvalgene (MH): Konkurrenceudvalget har ikke mange faste udgifter.
Materialeudvalget er styret af behovet for reparationer/nødvendige anskaffelser. KLB
hører trænerudvalget om budgetønsker.
Hvalpespringbræt (KLB): Vi skal have lavet et nyt hvalpespringbræt samt kigget
nærmere på den balancebom, vi har stående på pladsen til alment brug.
Adskillelse i klubhuset (KLB): Materialeudvalget vil se på, om der kan sættes flytbare
plader op mellem de to rum i klubhuset, da vi så kan bruge den ene del af klubhuset
til HF, selv om der er et arrangement i den anden halvdel, og pladerne vil også virke
støjdæmpende. De skal kun være oppe i forbindelse med f.eks. aspirantkurser.
DcH lægger klubhus til to grundmoduler i aspirantuddannelsen 10.5.14 og 21.6.14.
Muligvis et mere i august 2014.
Tilmelding til hvalpehold: Det er aftalt, at der skal evalueres på dette. Karen beder
trænerudvalget tage det med på næste møde. Også vedrørende opstart af et
hvalpehold ca. 1 april.
Landsmøde 15.3.14: Liv og Karen deltager.
Næste møde: tirsdag 4. marts kl. 18.30 hos Maja
Venlig hilsen
Karen

