Referat bestyrelsesmøde 07-03-2019
1. Valg af ordstyrer
- Bodil
2. Valg af referent
- Kirsten
3. Ekstraordinær generalforsamling
- Afholdes den 10. marts kl. 10:00 i klubhuset.
- Bodil oplyste, at der fremadrettet i DcH skulle være en Grundbog + vedtægter. Grundbog kan
ændres i uden generalforsamling. Vedtægter skal ændres på generalforsamling. Se DcH’s
hjemmeside. Det kan være svært at finde ud af for nye bestyrelsesmedlemmer. Grundbog
findes i DcH regi. Vi skal kun have vedtægter. Man er ikke bundet af grundbogen men af
vedtægterne.
- Forslag til vedtægtsændringer for Danmarks civile Hundeførerforening Ørsted blev lavet klar til
godkendelse.
4. Landsmøde
- 16. marts. Heldagsarrangement. Bodil og Susie tager afsted. Klubben har 4 stemmer.
- Dagsorden med bl.a. følgende punkter:
- Nose work som DcH program
- 2,5% af evt. overskud tilfalder Jubilæumsfonden og 2,5% tilfalder initiativfonden.
- Aflønning af landskasserer.

5. Foredrag hundemassage med Annelise Fur
- 3. april kl. 18:30 – 21:00. Pris kr. 50,00 incl. kaffe og kage betales ved tilmelding.
- Opslag på FaceBook, hjemmesiden og opslagstavlen.
- Søs bager kage.
- Foredraget er for klubbens medlemmer i første omgang. Er der ledige pladser tilbyder vi
foredraget til andre udenfor klubben.

6. Arbejdsdag
- Flyttes fra lørdag den 11. maj til lørdag den 1. juni kl. 8:30, da Cross-klubben har løb den 11.
- Mere herom senere.

7.

Initiativfonden
- Vi vil ansøge DcH’s Initiativfond om penge til planering af vores baner samt udrydning af
muldvarpene, når vi har fået pris fra kommunen på, hvad de skal have for at gøre det.
- Bodil vil spørge landmændene om de har nogle redskaber til at jævne muldvarpeskuddene
efterfølgende. Dette skal måske gøres et par gange om året, hvis muligt.
- Vi håber på svar inden næste bestyrelsesmøde.

8.

Sparekassen
- Vi skal betale kr. 500 ekstra om året, fordi vi er en forening. Vi skal nu i alt betale kr. 1.500,00 til
Kronjylland. Bodil vil tale med dem, om det kan gøres billigere.
- Vi vil sende ansøgning til Gavefonden, Kronjylland om tilskud til køb af en computer og
projector til klubben, når vi har indhentet tilbud.

9. Nyt fra trænerne – referat
- Bodil efterlyser referat fra trænermøderne, så der ikke sker misforståelser. På samme måde
sendes referat fra bestyrelsesmøderne til trænerne, når det sendes til webmaster.
- Kirsten gennemgik kort punkterne fra trænermødet den 3. marts.
- Opdatering af Facebookgrupperne
- Overlap ved afbud fra træner / flytning ved aflysning. Der bliver nogle weekender i
foråret, hvor alle trænerne er på kursus (16+17/3 og 4+5/5 og 18+19/5).
- Sommertest lørdag den 15. juni for alle hold.
- Sommerferietræning lørdage kl. 10 i uge 26-31 samlet for alle hold.
- Trænerne arbejder på et foredrag/en emnedag den 14/9 eller 21/9
10. Nyt fra kasseren
- Vi sender en ansøgning til ELRO-fonden igen vedrørende tag på containerne, men vi venter til
efter ELRO-dagene sidst i maj.
- Vi får 2 forskellige tilbud; et med kip og et med fladt tag.
- Vi er 45 medlemmer pr. d.d.

11. Eventuelt
-

-

Webmaster. Maja fortsætter som webmaster med hjælp fra Søs. Arbejdsfordeling: Maja laver
de store ændringer på hjemmesiden, mens Søs sørger for at lave de små, daglige tilretninger.
De snakker selv sammen om oplæring.
Bodil nævnte, at der er kommet nye konkurrenceregler og oprykningsregler for lydighed. Vi skal
nok have købt nogle sæt.
Det er besluttet på kredsrådsmødet den 20. februar, at dem, der er i kredsbestyrelsen, får
betalt kontingent.
Bodil hænger opslag op om holistisk hundetræning: afliv myterne.
Flyers med afrivning, som Maja har lavet, skal tilrettes og sættes op hos bl.a. Dyrlægerne.
Bodil undersøger med NEM-ID til Kirsten, så der er 2, der kan se på vores E-Boks.
Per snakker med Arne, om hvornår han forventer, at traktor og klipper er klar til brug.
Buskrydderen bruger vi efter behov. Jens Jørgen og Per er tovholdere.
Bodil sætter op på Facebookgrupperne omkring 1. april, at vi godt kunne bruge en ekstra mand
til græsklipning.
Næste bestyrelsesmøde 2. maj kl. 19:00 hos Bodil.

