DcH Holstebro

24. april 2013
Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 i
klubhuset
1. Godkendelse af sidste referat
Referat er godkendt
2. Gavepolitik – opdatering
Der er en opdatering til gavepolitikken vedr. gave til lodsejer og gave til
dommere ved konkurrence. Dette tilføjes på konkurrenceudvalgets
huskeseddel i stedet for i gavepolitikken.
3. Konkurrence 12. maj 2013 og AG-stævne den 2. juni 2013 – hjælpere!
Kredskonkurrence: Der er 14 deltagere i lydighedsprogrammet. Camilla er
ude og hverve sponsorpræmier.
Rallykonkurrencen gennemføres, da der er 16 tilmeldte. Karen har skaffet
rådgivning udefra. Karen undersøger med rosetter til rally. (Tilføjelse: Der
er bestilt 3 pokaler til begynderklasse samt rosetter til øvrige klasser).
Agilitystævne: Der mangler hjælpere til søndag d. 2. juni til stævnet, som
foregår på Lemvig Marked og Dyreskue. Vi skal stille 13 hjælpere. Alle der
har mulighed for at hjælpe, bedes melde tilbage til Karen eller skrive på de
udsendte hjælperlister. På dagen får man en billet til markedet, hvor man
har mulighed for at gå rundt og kigge. Marianne undersøger om en bager vil
sponsorere rundstykker til hjælpere og dommere. Der er holdt møde med
DcH Lemvig omkring stævnet. Liv har arrangeret kørsel af de
agilityredskaber, som skal bruges i weekenden.
4. Oprydning i klubhuset
Der arrangeres arbejdsdag lørdag d. 8. juni i klubben. Liv lægger en
tilmeldingsliste i klubben.
5. Arbejdsweekend udenfor
Se punkt 4.
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6. Dyrlægeaften
Dyrlægeaften skal arrangeres til de nye hvalpehold. Dette tager Karen
action på. Dato meldes ud senere.
7. Kursuspulje
Dette punkt flyttes til næste møde.
8. Rabataftale med Vestjysk Dyremagasin
Karen har talt med Vestjysk Dyremagasin. De kan tilbyde en aftale til vores
hundeførere i retning af den aftale der er med Land og Fritid, hvor man kan
få en procentdel rabat på køb. Karen aftaler nærmere.
9. Dyrevelfærdspuljen
Bestyrelsen har ikke nogen forslag, vi kan søge om.
10.Hvalpeaktivitetsbane
Bestyrelsen forslår, der laves en hvalpeaktivitetsbane. Militæret skal
kontaktes for godkendelse af brug af arealet. Det planlægges, at banen
påbegyndes i august. Punktet tages med på trænermøde i maj måned.
11.Eventuelt
Det er besluttet, at klubben betaler startgebyr til deltager, som udtages til
Nordisk DM i 2013. Dette vil tages op år fra år med baggrund i klubbens
økonomi.
Berit undersøger priser på liner, som kan sælges i klubben.
Vi er blevet kontaktet af en motorcykelklub GoldenWing, som har
forespurgt, om vi vil gå vagt om natten ved et træf i uge 29. Bestyrelsen
har takket for henvendelsen, men har takket nej til dette pga. manglende
tid og ressourcer.

Venlig hilsen
Anne

