DcH Esbjerg, bestyrelsesmøde – Agenda / Referat
Dato:

13/3-2017 kl. 16:30

Sted: Hos Janni

Deltagere:

Anne-Belle Brinck, Brian Klaris, Janni Kristiansen, Lone Zwisler,
Louise Kristensen, Michael Nielsen

Afbud:

Annie Lillie

Referent:

Brian Klaris

Næste møde dato: 22/3-17 16:30 hos Janni
Vi vil være hundeejerens foretrukne valg
Vi vil have de bedste trænere
Vi vil skabe sammenhold og gode rammer for vore medlemmer
Vi vil stå for kvalitet i vores konkurrencer

Emne
Opfølgning fra
sidst
Formand
BK

Kasserer
JK

Dialog

Action / deadline

Referat gennemgået.

-

Orienterede om kreds og lands nyt.

-

Vidensdeling med 56 deltagere, kommer til Esbjerg 6/4.
Det er startet i kredsen, og har indtil nu været en succes.

-

Bestyrelses møder. Aftalt at afholde dem i klubhuset
efter sommer.

-

Vedr. kursus refusion – alle bilag sendes til JK

Alle

Vedr. annoncører – skal ryddes lidt op – der er stoppet
en del over de åringe, kan vi finde nye sponsorer?

JK

Mobilepay, under opstart – nærmere følger

JK

Perioderegnskab præsenteret

-

JK foreslog at vi skal byde ind på at ligge klubhus til TGU
o.lign. arrangementer. Det skal være med kvalitet.
Opbakning fra hele bestyrelsen. BK lader et ord falde
ved lejlighed.
Admin. &
rengøring
AB

BK

AB deltager om muligt på orienteringsmøde for
folkeoplysende foreninger i Esbjerg kommune.

AB

Timeregnskab for brug af klubhus på plads.

-

Vedr. ansøgning aktive ældre – vurderet ikke relevant.

-

Renovation – skralde spand skal ud til vejen. – vil være
fint hvis der er en der kan lave en fin lille indramning.
Måske en opgave for en tømrer på en arbejdsdag.

-

Vedr. vidensdeling – god forplejning forberedt
Sekretær
AL
Træningsleder
LZ

AB

Udgår
Informerede om sit. I Nørreskoven.
Fællesinfo er rundsendt – vi skal have ”besat” de tomme
trænerpladser. Næste punkt er at spørge ind til de som
ikke har hold/kun har 1 hold o.lign.
Gert Adolfsen træder ind på lydighedsholdet sammen
med Carsten Kristensen.

LZ
-

Dialog om strukturen generelt.
Konkurrence
MN

Vi har ok med hjælpere generelt, men er hårdt presset
på sporlæggere. MN vil planlægge et sporkursus, mhb.
på lokal ”sporlægger central”
Har fået positive tilbagemeldinger fra dommere ved
afholdt konk. Dog har der været en indberetning på den
ene sporgenstand, som han mente var for lille.

MN
-

Klubbens pc giver problemer med beregner program. Vi
lever med det nu, men må være forberedt på en
omkostning her.
Køkken
LK

LK ønsker ”back-up” til køkken funktion.
Lone og Anne-Belle er back-up

LK

Evt. ændre lås ind til køkkendepot.

BK

Kommunikation LK foreslog at vi får sat hegn op mod ringvej. Evt.
Arealer & hus
indhegne den gl. agility bane som hvalpebane.
BK

BK
Udsat til 22/3

Frivillige nyt

Udsat til 22/3

poten

Udsat til 22/3

DGI Positiv
klubånd

Udsat til 22/3

Sociale
aktiviteter

Udsat til 22/3

Stop brokkeriet
BK
Kursus gebyr &
medlemskab BK
Evt.

Udsat til 22/3
Udsat til 22/3
Udsat til 22/3

