DcH Holstebro
Bestyrelsen

25.03.14
Referat fra bestyrelsesmøde den 12. marts 2014

Til stede: Karen, Maja, Niels, Gitte, Liv
Afbud fra Marianne
Referent: Liv
Pkt. 1:

Opfølgning fra sidste møde
Niels fortæller om det nye træningsareal til rundering på næste trænermøde.

Pkt. 2:

Landsmødet
Vi gennemgik de ændrings forslag der var.
Vi snakkede om, hvad vi skulle stemmer til de forskellige forslag.

Pkt. 3:

Orientering fra kassereren
Vi er pt. 140 medlemmer.
Pt. ser klubbens økonomi ok ud.
Maja skal til at søge kommunalt tilskud d. 1/4 2014.
Maja er blevet kontaktet af Helle Kristensen, som gerne vil vide, om vi også i år giver
Tilskud til Vandelkursus. Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at det gør vi ikke.
Margit er blevet udtaget til DM i nordisk og elitetuneringen, klubben betaler
startgebyret.

Pkt. 4:

Orientering fra materialeudvalget
Der er arbejdslørdag d. 12/4-2014.
Karen har sendt et opslag rundt til alle trænerne ang. arbejdslørdag.

Pkt. 5:

Orientering fra konkurrenceudvalget
Udvalget er gået i gang med at finde hjælper til klubbens 2 konkurrencer.
C – E d. 27/4-2014.
A – B d. 25/5-2014.
Der mangler folk i kantinen til begge konkurrencer, Niels laver en liste over de
personer der allerede er på som hjælper, og så går bestyrelsen rundt på holdene,
og prøver at finde nogle friske hjælper.

Pkt. 6:

Orientering fra trænerudvalget
Helle Kristensen starter hvalpehold d. 27/3-2014.
Trænerudvalget vil gerne, at tilmeldingen til hvalpehold fortsætter som det fungerer
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Lige nu, men det skal op på næste trænermøde.
Trænerudvalget vil hører A/E hundeførerne om, hvordan de syntes, at deres træning
Kører, nu hvor de ingen træner har.
Pkt. 7:

Punkter til trænermødet
A) Karen tager punktet vedrørende træning med hunde i løbetid op på næste
trænermøde (ved AG-konkurrencer tages der ikke hensyn til løbske tæver i
startrækkefølge).

Pkt. 8 :

Eventuelt:
Intet.

Med venlig hilsen
Liv Christensen

