Holstebro civile Hundeførerforening

14. januar 2013

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 14. januar 2013, kl. 19.00 i klubhuset
Tilstede: Margit, Anne, Liv, Maja og Mette
Afbud fra Karen Lønstrup Bentsen.
1.

Godkendelse af sidste referat, samt eventuel opfølgning heraf.
Referatet blev godkendt.

2.

Nyt siden sidst
Liv og Maja var til Årets Idrætsfest 2012 sammen med Regner Larsen, som Maja havde indstillet
til Holstebro-prisen. Regner blev hædret for sine to guldmedaljer med diplom og gaver, men vandt
desværre ikke Holstebro-prisen.

3.

Generalforsamling:
Anne gennemgik regnskabet, som efterfølgende blev underskrevet.
Budget for 2013 (der bør spares på stort set alle poster). Budgettet laves af den nye bestyrelse.
Der foreligger kun bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse.

4.

Tilskud til kursus den 23. februar – sidste frist for tilmelding 1. februar.
Helle Kristensen vil gerne med – giver vi tilskud? (Pris for kurset: 700 kr.)
Der gives et tilskud på 350 kr. til kurset.

5.

Konkurrencer – online. (Orientering v/ Maja)
Maja har lagt alle konkurrencer ind undtagen agility. Der er et generelt online problem i forhold til
at få agilitykonkurrencen lagt ind.
Den nye bestyrelse skal herefter kun lægge selve indbydelserne ind til kredskonkurrencerne.
Den første konkurrence er venskabskonkurrencen den 24. marts. Den kan ikke lægges ind på
online-tilmelding. Indbydelse skal udsendes til vore venskabsklubber senest 6 uger før (9. februar).

6.

Webmaster – kursus den 2. februar i Give. (Maja orienterer)
Kirsten Vestergaard deltager i kurset i WordPress sammen med Karen. Kirsten vil gerne hjælpe os
i gang, når den nye hjemmeside skal i luften og holde et møde med Heidi sammen med Karen, og
få det hele overdraget.

7.

Kredsens generalforsamling den 25. februar (Hvem deltager?)
Der kan deltage to fra klubben. Karen deltager nok som kredsbestyrelsesmedlem. Vær opmærksom
på tilmelding senest 18. februar.

8.

Eventuelt
Opfølgning fra trænermødet: Der blev forslået, at medlemmerne skal have betalt kontingent
allerede inden informationsaftenen. Det blev drøftet og det er vores mening, at det er en bedre
løsning, at kontingentet betales efter informationsaftenen, men før første træningsgang, så
hundeførerne har mulighed for at få informationer om træningen og så tage stilling.
 e-mail: majaogerik@hansen.tdcadsl.dk

Helle Kristensen starter som rallydommeraspirant. Første kursus er 2. februar. Kurset betales af
kredsen.
Forsikringer: DcH har indgået en fælles aftale med Thisted Forsikring. Herning har sparet en del på
deres forsikringer og det giver derfor god mening at få en agent til at gå vores ting igennem.
DcH begynderpakke: DcH har indgået samarbejde med Dyrefondet om udsendelse af DcH
Begynderpakker. Trænerne skal selv henvende sig til DcH’s sekretariat på sekretariatet@dchdanmark.dk og det tager ca. 14 dage før pakkerne kommer.
Anne har lavet en bakke med sedler over de forskellige kontingentsatser, som ligger i klubhuset. Så
er der mulighed for at give hundeførerne oplysning om betaling, hvis de mangler dem.
Anne har lavet medlemskort til rabatordning ved Land og Fritid. Anne sender mail ud med
information om kortet samt hvor det ligger, vilkår osv.

Mette Damkær Koch
Sekretær

 e-mail: majaogerik@hansen.tdcadsl.dk

