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Referat fra bestyrelsesmøde 16.06.15
1. Godkendelse af seneste referat
Gitte ikke som skrevet fraværende ved sidste møde. Referatet i øvrigt godkendt.
2. Arbejdsbeskrivelser (Elisa)
Beskrivelse af alle poster, funktioner og udvalg. Udgangspunktet de beskrivelser
der blev lavet i 2009 i forbindelse med ”Vision og Strategi”. Bestyrelsen aftaler
at mødes til en temadag om dette. Marianne lægger sommerhus til og kommer
med et udvalg af datoer. Karen lægger datoerne ud som en Doodle. Medvirken
af ekstern person, når arbejdsbeskrivelserne diskuteres på trænermøde? Maja
undersøger dette samt pris.
3. Bestyrelsesposter i udvalgene (Elisa)
Gitte giver udtryk for, at det vil være mere optimalt, det er en træner, der er
bestyrelsens repræsentant i Trænerudvalget. Bestyrelsen er i øvrigt
repræsenteret i Konkurrenceudvalg (Niels) og Materialeudvalg (Karen).
Angående et fast aktivitetsudvalg til arrangementer, der falder uden for de
stående udvalgs normale aktiviteter, giver bestyrelsen udtryk for, at vi er for få
til sådan et udvalg, og at det vil mest formålstjeneligt at oprette et ad hoc
udvalg/gruppe ved projekter/arrangementer.
4. Ausumgaard
Kassereren har bedt et regnskab fra Trænerudvalget som bilag til klubbens
øvrige regnskab. I øvrigt bør formålet med et arrangement ikke ændres
undervejs uden accept fra bestyrelsen (at overskud går til Kræftens Bekæmpelse
og ikke til klubben som var det oprindelige udspil).
5. Eventuelt
Kasserer: Der er p.t. 161 medlemmer.
Økonomi: 147.595 kr. på foliokonto og 75.402 på rentekonto.
Minder om, at dommerbilag skal attesteres af konkurrenceleder, inden de
afleveres til kassereren.
Vedr. honorarer til instruktører ved afholdelse af kursus: >1500 kr. pr. år til
samme instruktør skal indberettes som B-indtægt for denne af den afholdende
klub. Dog kan en frivillig forening ikke indberette direkte, så der skrives en mail
til Skat med cpr.nr. etc.
Udlån af DcH-teltene til medlemmer: 100 kr. i leje.
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Search and Rescue Midt-Vest: (Maja) Indgår angiveligt et samarbejde med
DcH’s eftersøgningstjeneste om at finde savnede personer (Johny Sarka og
Johny Voss nævnes). Har kontaktet Maja om at flytte en campingvogn ind på
træningspladsen, men eftersom vi selv bor til leje hos militæret, henviser vi til
disse i stedet.
Formanden for SR-Midtvest vil gerne låne træningspladsen som baggrund for et
interview i Dagbladet Onsdag. Maja vil sørge for at være der for lige at følge
med i, hvad der bliver sagt.
Profiltøj: Maja har fået det med fra Skjern-Tarm, som har afleveret for sent i
forhold til rotationslisten. Maja sender mail rundt om, at det er i klubben. Vil
forsøge, om afleveringsfristen til næste klub kan rykkes lidt, da vi kun har tøjet i
1 uge.
Hvalpehold: Heidi tager et 10 ugers hvalpehold. Da Majbrit ønsker at holde
pause, fortsætter Niels med sit hold. Karen undersøger, om Land og Fritid igen
vil være sponsor for hvalpepakker.
Tilbud om at købe bogen Almen Lydighed til klubben: Bestyrelsen ønsker
ikke dette. De fleste trænere har fået den udleveret i forbindelse med
trænergrunduddannelsen.
DGI har sendt opslag ud om ”Guide to Move”, som er et tilbud til børn og
unge i alderen 6-18 år, der ikke normalt deltager i fritidsaktiviteter, om at få
hjælp til at begynde i en forening. Bestyrelsen vælger ikke at deltage.
Konkurrencer: Konkurrencen 14.06. blev afviklet i god stemning og helt efter
planen.
Forudbestillinger af mad til HF ved konkurrencer fungerer ikke rigtigt. Der
foreslås i stedet at vi fast sælger pølser (nu vi har fået sponsereret den nye
gasgrill) og evt. kartoffelsalat.
Der lægges en revideret konkurrenceindbydelse til næste konkurrence ud på
DcH online.
Mad til dommere og hjælpere foreslås fremover være smør-selv brød med
diverse pålæg samt eventuelt lune frikadeller eller lignende. Det fungerer godt
med 3 personer i kantinen, der overlapper tidsmæssigt, og det vælter ikke noget
budget, om der er 1 person ekstra til frokost – hellere det end at det bliver for
meget for de personer, der har tilbudt at hjælpe i kantinen.
Aspiranter: Ved sidste trænermøde blev der snakket om varigheden af
følforløbene, som kan være for korte. Karen har haft møde med aspiranterne, og
det er aftalt, at forlænge nuværende følperiode frem til lokalfesten, så der er
bedre mulighed for at en fornemmelse af den træner og det hold, aspiranterne
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er på. Karen har også bedt aspiranterne melde tilbage, når de har fravær/aflyste
træningsdage, der tilsammen giver et længere fravær i følforløbet.
Når der arrangeres konkurrencer, må aspiranterne gerne spørges om at
medvirke, specielt hvis der er skriverfunktion eller figurantbehov, men også at
se med ved beregneren.
Der er blevet temmelig rodet i den gamle indgang igen – vi aftaler at arrangere
en oprydningsdag efter sommerferien (både udendørs og indendørs). Der søges
indkøbt et skraldeposestativ med låg, der er musesikkert.
Desuden henstilles der til, at alle hjælper med at skifte skraldeposen – gerne
hver dag, der er nogen i klubben – posen behøver ikke være fyldt først.
Det oplyses i øvrigt, at Pia er holdt i Trænerudvalget.
Referent: Karen

