DcH Holstebro
Formand Karen Lønstrup Bentsen
Råstedvej 4, Vind, 7500 Holstebro
Tlf.: 3057 7678
E-mail: formand@dch-holstebro.dk

14. april 2013

Referat bestyrelsesmødet onsdag den 19.11.13 kl. 18.30 i klubhuset
Deltagere: Niels, Marianne, Berit, Karen og Anne. Afbud fra Liv.
1. Godkendelse af sidste referat
Referat er godkendt
2. Orientering fra kassereren
Vi har forsøgt at spare i år. Kasseren forventer ikke der bliver underskud i
år, hvis der ikke kommer større udgifter resten af året.
3. Nyt siden sidst – bordet rundt
- Trænerudvalget har taget forskellige initiativer til bl.a. inspirationsdag for
trænere, kurser samt fokus på tilbud til A/E-hundeførerne.
- Niels vil gerne have en trænerpause. Han vil gerne fortsætte i
bestyrelsen og konkurrenceudvalget.
-

Det er et ønske at der kommer mere styr over betaling af startgebyr til
lokalkonkurrence, så man mindsker betaling på selve dagen. Det
præciseres på indbydelsen, hvordan man betaler og hvornår
- Klubaften/julegaveshopping for klubbens medlemmer. Karen og Marianne
undersøger ved evt. butikker
-

Der købes en flaske vin til de 4 hundeførere som har hjulpet med tag på
klubhuset: Ove, Finn, Tommy, Jørgen. En stor tak til alle hjælpere.

4. Evaluering af lokalkonkurrencen (MT)
Hjælper i køkkenet syntes det var noget kaotisk. Især fordi der manglede
hjælpere. Problemet er at vi pt. ikke har noget kantineudvalg. Niels vil
prøve at lave en hjælperliste over de forskellige konkurrence datoer, så det
bedre kan planlægges af konkurrenceudvalget, hvem der skal stå i
kantinen.
5. Rallykonkurrencer (Liv)
Dette punkt flyttes til næste møde
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6. A/E-kontingent 2014 (Niels)
A/E- kontingent: Hundeførerne tilbydes at betale passivt kontingent, da der
pt. ikke er nogen træner til holdet, og de derfor træner selv.
7. Konkurrencer 2014
27.04.14
25.05.14
31.08.14
25.10.14

C+E
B+A
Rally
Lokalkonkurrence

8. Generalforsamling
Kassererposten samt 2 bestyrelsesposter er på valg i år
Anne ønsker ikke genvalg til kasserer.
Berit ønsker ikke genvalg.
Marianne tager imod genvalg.
Det vil forsøges at have indkaldelse til generalforsamling samt kontingent
klar til juleafslutningen, så trænerne kan dele ud, til de hundeførere der
deltager i juleafslutning.
9. Tilmelding/betaling ved konkurrencer
Kasseren opfordrer til, at man som træner klæder de hundeførere på som
gerne vil gå til konkurrence ift. tilmelding og rettidig betaling til
konkurrencer. Dette er givet videre til trænerudvalget.

10.

Kursuspulje

Er under udarbejdelse.
Venlig hilsen Anne

