Allingåbro, d. 09.10.17
Ønske 1
Jeg har et ønske om, at klubben bliver indmeldt i DGI. Årsagen er, at der så vil blive mulighed for at
komme til DGI-stævner. Derudover er der også billige kurser for trænere.
Se nedenstående.

Medlemskontingent
Medlemskontingentet til DGI Østjylland betales i august måned på baggrund af den indtastede
medlemsregistrering pr. 31. december året inden. Kontingentet er på 7 kroner pr. aktivitetsmedlem
eller årselev - dog minimum 400 kr. og maksimum 9.000 kr.
Ved indmeldelse betales i øvrigt et indmeldelsesgebyr på 300 kr., hvis foreningen er mere end ét år
gammel. Det er gratis at melde sig ind for foreninger, der har mindre end ét år på bagen.
https://www.dgi.dk/hundesport/hundesport
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-oestjylland/bliv-medlem/praktiskinformation
Såfremt DCH Ørsted har 150 medlemmer, vil det koste 1050 kr. om året at være medlem af DGI.
Medlemsskabet kunne evt. finansieres ved at forhøje kontingentet med 10 kr., da jeg tænker at alle
medlemmer vil kunne få gavn af at klubben er medlem af DGI. Alternativt kunne prisen ved arrangementer
øges. Prisen på godbidder kunne sættes en smule op og der kunne reklameres mere for at der bliver solgt
godbidder i klubben.

Ønske 2
Jeg vil gerne have at dagsordner og beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder bliver gjort offentlige på
klubbens hjemmeside.
Begrundelsen er, at så kan alle følge med i, hvad der sker i klubben og derved bedre støtte op omkring
diverse tiltag. Derudover er der mulighed for hundeejere som ønsker at starte hundetræning, at få flere
oplysninger om klubben på den måde.

Ide/forslag
Jeg tænker, at klubben kunne få meget mere reklame, såfremt man vælger, at gøre alle medlemmer til
redaktører på Facebook, så alle kan ligge billeder/film op. Det skal selvfølgelig være forbudt at skrive
negative ting – og kommer der ”sure opstød” kan alle administratorer jo slette dem.

Med vovede hilsen
Bente Jakobsen

