DcH Esbjerg, bestyrelsesmøde – Agenda / Referat
Dato:

22/3-2017 kl. 16:30

Sted: Hos Janni

Deltagere:

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

Afbud:
Referent:

Annie Lillie

Næste møde dato: 18/4-17 18:30 hos Anna-Belle, Baldursgade 106
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

Dialog

Action / deadline

Referat gennemgået.

-

På Landsmødet blev der ikke valgt en ny formand. Der er
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 22.
april i Vejen? Hvis det ikke lykkedes sat finde en ny formand er DcH decideret lukningstruet.

BK + ?

Forslag om et honorar på 10.000 kr. til formanden blev
nedstemt. Det ville svare til 10 kr. pr. medlem.
Til gengæld blev en kontingentstigning på 25 kr. vedtaget (pr. 1/1-2018).
Der er kredsrådsmøde den 10. april i Røddingcenteret.
Brian og evt. Jannie deltager.
Til kredsrådsmødet er der indkaldt en dirigent.

Kasserer
JK

Admin. & rengøring
AB
Sekretær
AL
Træningsleder
LZ
Konkurrence
MN

BK + JK

Det blev vedtaget et krav om uddannelse og efteruddannelse af alle trænere.
Jannie har forsøgt at lave en oversigt over hvad det koster, at afholde konkurrencer. Vi tjener ca. 40-50 kr. pr.
hundefører. Vi har fået ca. 3.000 kr. i plus.
Kilometerpenge betales/refunderes af kredsen.
Der mangler trænere til hvalpehold om onsdagen. Det
LZ
blev besluttet, at Babyholdet (Nørreskoven) fortsætter
om søndagen til og med juni. På den måde kan kabalen
gå op.
Hvordan skal vi afvikle klubkonkurrence?
Klubkonkurrencer skal være tællende/officielle. Der skal MN
bookes dommere, mm.

Bemærkninger/kritik i forbindelse med afholdelse af
konkurrencerne:
Sporarealer var for dårlige. Kritikken er berettiget. Det
skal aftales med sporlæggerne, at de skal ringe til Michael, og få tilbudt andre arealer, hvis det viser sig, at
arealerne er for dårlige. Vi skal sørge for, at have nogle
ekstra arealer til rådighed.
B-rundering: Der var kritik af, at det blev holdt i klubben. Det er ikke en kritik vi vil gøre noget ved.
Banerne i Tarp var for våde. Det er korrekt, men det er
svært at finde andre baner, når vi skal have køkkenfaciliteter.
Eftersøgningen var lige svær nok. Kritikken taget til efterretning.
Sporgenstandene på E-sporet var for små. Kritikken
taget til efterretning.
Tidsplan - Lægning af spor: Der skal være bedre aftaler
mellem sporlægger og konkurrenceleder. Løsningsmulighed blev diskuteret, f.eks. fast tidsplan, som skal holdes.
E-tur ønsker forplejning ude i arealet. Det er taget til
efterretning.
Michael vil sende en mail rundt til hjælperne til konkurrencerne, så de kan komme med input og kritik m.m.
Det blev diskuteret om vores konkurrencer skal ligge i
marts. Der er flere konkurrencer i kredsen i marts måned. Der er mange hundefører, som ikke vil deltage i
konkurrencer flere weekender i træk. Vi undersøger
muligheden for evt. at flytte dem til f.eks. maj.

LK + MN

LK og MN vil i den kommende tid kontakte de forskellige
lodsejere, for at finde arealer til konkurrencerne til næste år. De vil samtidig modtage en kurv (350 kr.) for lån
af arealerne i år.
Vi overvejer samtidig om vi kan få lavet vores egne DCH
etiketter/labels, som kan sættes på vin- ølgaverne.
Køkken
LK

Vi mangler en anden støvsuger. Vi forsøger om der er en
der vil sponsorer en støvsuger (måske Anna-Belle?)
Vi kan også godt bruge en gasgrill. Er der er sponsor til
sådan en?
Kommunikation Der er ytret ønsker om et hegn ud mod Tarp Byvej. Der
Arealer & hus
er et hegn, men det er ikke tæt.
BK
Det er ikke noget vi vil prioritere lige nu.
Louise klargør blomsterkummerne.
Frivillige nyt

AL skriver et opslag til facebook og hjemmesiden.

LK

poten

Jannie snakker med Dorthe og evt. Doris

DGI Positiv
klubånd

Referatet fra DGI-aftenen er lagt på hjemmesiden.

Det overvejes at ændre mødet den 12. juni til et team
arrangement, ifbm. sommerfest..
Sociale aktivite- Den 1/7 afholdes arrangement med sociale aktiviteter
ter
og efterfølgende sommerfest.
Stop brokkeriet Vi skal alle forsøge at stoppe brokkerier. Vi skal være
BK
modtagelig for konstruktiv og berettiget kritik. Vi vil
behandle kritikken seriøst.
Vi skal forsøge at stoppe brokkerier i krogene.
Kursus gebyr & Dialog vedr. hvalpe kursus.
medlemskab BK Brian kommer med et oplæg omkring kursus/træningsforløb
Kalender / års- HVAD MANGLES DER?
hjul
http://dchesbjerg.dk/kalender-2/

JK

BK
BK + LK
Alle siger fra overfor brok.

BK

f.eks. Sommerfest – Forårs arbejdsdag – klubkonkurrencer – klubfest etc.

Justering af
agenda skabelon
Evt.

Forårsklargøring droppes i år.
Sommerfest den 1. juli
Klubkonkurrence den 29. oktober (C+E) og 4. november
(B+A)
Ok

BK
LK

