Referat fra bestyrelsesmødet d. 19-12-2018

Deltagere: Bodil, Kirsten, Susie, Jens Jørgen, Per

1. Valg af ordstyrer:
Kirsten
2. Valg af referent:
Susie
3. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer:
Udført
4. Opfølgning klubtest og juleafslutning:
God tilslutning til begge; overskud på klubtesten, som går til klubkassen - et mindre underskud
på juleafslutningen (ca. 200 kr.) Til næste arrangement spørges lokalt om sponsorgaver i stedet
for indkøb. Pris på banko: 5 kr. pr. plade – 3 for 10 kr. Pris på gløgg: 5 kr. pr. kop. Pris på
æbleskiver hæves til 3 kr. pr. stk. i stedet for 2 kr. – 4 stk. for 10 kr.
Vi kigger efter en bradepande, som kan passe til vores oven
5. Nytårsappel – hvem gør hvad?
Nytårsappel d. 5. januar 2019 kl. 10.00-12.00. Bodil laver opslag med nytårshilsen og tilmelding
til nytårsappel til Facebook og hjemmesiden. Bestyrelsen møder 9.15
Forplejning: Suppe + tallerkner og bestik / Kirsten
Gryde + suppeøse / Per
Brød / Susie
Kaffe + te + kakao + øl + sodavand / Bodil
Per tjekker/sørger for diesel
Program: Let træning – oplysning om holdene – suppe
Der skal laves opslag til hjemmesiden og fysisk opslag til klubtavlen om holdoplysninger Kirsten/trænerne
Desuden har referenten noteret følgende:
Betalingsoplysninger: Kirsten sender mail til alle hundeførerne med betaling af kontingent for
2019 og bankkontonummer.
6. Opstart træning 2019 – hvilke hold vil vi tilbyde? Hvornår?
Hvalpehold: 6-8 uger – Thomas + Søs
Ung hunde: Indtil H/HF er klar til videre forløb – Thomas + Søs
C-hold:
Træning mod konkurrencer (DCH’s lydighedsprogram) – Aase
Familiehold: Lydighed, samarbejde – Kirsten
Agility I:
Kirsten
Agility II:
Kirsten
Klikker:
Aase
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Tilbydes fra april, hvis der er ønsker om det:
Rally:
Lydighed/agility på bane, grundlæggende – Søs + Kirsten
Præ-Agility: Kirsten
Lørdag formiddag træner hvalpehold, ung hunde, C-hold, familiehold og agility
Tirsdag aften træner rally- og agilityhold (fra april)
Onsdag aften træner klikkerholdet (fra april også familieholdet)
Se de præcise klokkeslæt på hjemmesiden og på tavlen i klubben
7. Ansøgning PC/projektor:
Kirsten og Bodil laver ansøgning til Sparekassen Kronjylland om udstyr til klubben
8. Elro dage:
Afholdes 24-26 maj
Vi afventer svar på ansøgning til Elro om støtte til arrangement i samarbejde med Allingåbro
Hundeskole – foredrag med Jan Gintberg
9. Bank:
Vi afventer udfald af punkt 7, inden vi tager stilling til evt. bankskifte
10. Planering af bane:
Ifølge Kirsten er DCH’s Initiativfond aktiv igen, og vi vil søge om lån.
Bodil skaffer overslag over udgifter fra kommunen på planering og muldvarpebekæmpelse
11. Klubhus:
Bodil og Susie sørger for div. opfyldning i klubhuset
Jens Jørgen sørger for diesel
Per, Jens Jørgen og evt. frivillige sørger for græsslåning/udenoms areal
Bodil annoncerer efter græsslåere på holdenes Facebook sider i februar
12. Forårsarrangementer:
Rougsømesse 17. marts – evt. med tombola?
Evt. foredrag v/Annelise Fur – Kirsten undersøger (uge 13-15, tirsdage eller onsdage)
13. Evt.:
Vi igangsætter pilotprojektet omkring salg af kage på vores lørdagstræning
Susie sørger for bagværket
Det skal formidles, at der fremover er 2 betalingsmuligheder for kaffe:
Kontant pr. gang – ingen mobile pay
1 gang pr. måned – mobile pay til klubben (sorterer måske under punkt 5?)
Bodil sørger for affaldscontainer
Kirsten sørger for opdatering af hjemmeside
Billeder af bestyrelsen skal opdateres
Kirsten laver oprydnings/arbejdsseddel
Evt. arbejdsdag i klubben d. 11. maj?
Næste bestyrelsesmøde er d. 7. marts, samme tid og sted
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