DcH Esbjerg, bestyrelsesmøde – Agenda / Referat
Dato:

18/4-2017 kl. 18:30

Sted: Hos AB

Deltagere:

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

Afbud:

-

Referent:

Annie Lillie

Næste møde dato: 17. maj 2017
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

Louise har talt med Laust Bendixen og Anne Grethes
landmand. Renes landmænd vil han selv tale med.
Vi skal have talt med landmændene, om det er muligt at få
arealer til konkurrencer (medio april til medio maj) til næste
år.
Michael undersøger, om han kan finde arealer til næste år.
Annie giver hints til Michael.
Landsmøde deltagelse: Brian deltager
Kredsmøde: Tema – landsmøde. Honorar og næstformand
Kredsen stiller med et modforslag
Der er kommet en ny kandidat: Annette Lunau. Esbjerg
stemmer på Lunau.

MN + AL

Næste kredsbestyrelsesmøde skal det tages op, om man til
møderne kan udtale sig som formand af en klub og samtidig
være medlem af kredsbestyrelsen.
DCH betaler startgebyr til DM i Nordisk ligesom vi betaler
startgebyr for DM deltagere i øvrige DCH konkurrencer.
Louise og Annie finder hvad vi har givet af tilskud og gaver til
div. (rund fødselsdag, DM-titel m.m.).
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om betaling for et
klikker-kursus (ca. 25t kr.): Bestyrelsen mener ikke, at der er
økonomi i at uddanne en træner udenfor Dch-regi. Vi mener,
at vi kan få mere for pengene ved evt. at hyre en instruktør til
klubben, så så kan undervise flere trænere.
Brian svarer hende.
BK har efter mødet undersøgt tilskudsmuligheder ved
kommunen, som afviser tilskud til kommercielle udbydere.

AL & LK

BK

Brian fremlagde et forslag til kontingent forenkling:
Bøllehold og hvalpehold: 950 kr.
Opgradering til medlem resten af året: 450 kr. (1. halvår)
Eller 325 kr. (2. halvår).

BK

Bestyrelsen har fået en indberetning om hård afstraffelse af
hund: Bestyrelsen har den holdning at vi ikke vil tolerere den
slags. Brian og Michael tager en snak med vedkommende.
DGI og DCH på Sjælland har indgået en aftale, hvor DCH
uddanner DGI instruktører i DCH´s trænergrunduddannelse.
Det er en testperiode, og skal evalueres.

Kasserer
JK

Admin. &
rengøring
AB

Sekretær
AL
Træningsleder
LZ

Konkurrence
MN

Vi mener umiddelbart, at det er underligt, at DCH uddanner
personer uden for vores egen forening (i det her tilfælde fra
DGI), som så på sigt vil afholde deres egne kurser, og dermed
”hugge” vores medlemmer. Brian spørger ind til det.
Vi har fået tilsendt et perioderegnskab. Der er et overskud på
ca. 17.000 kr.
Doris vil ikke stå for Poten. Sascha som havde tilbudt, at stå
for det, har vi takket nej til, fordi hun vil have layoutet over i
et helt andet program, som vi ikke kender.
Vi har tjent en lille smule på vidensdeling og Færdselsprøve.
Det giver et lille plus på kontoen.
AB har været til møde på kommunen vedr. ansøgning osv.
Vi skal indberette antal medlemmer til kommunen samme
dato hvert år (31.12).
Det vi har søgt om tilskud til hos kommunen, har vi fået
bevilliget.

Vi mangler fortsat en støvsuger. Hvis de ikke får en ny
støvsuger inden for 14 dage, så vil de ikke gøre rent mere. AB AB
kigger efter en ny støvsuger. Kig efter sugeeffekten (min.
2000)
Siden sidst er der lavet et opslag ved sponsorer omkring
støvsuger og gasgrill, so er opslået på facebook og på
hjemmesiden.
Der mangler trænere i Nørreskoven (14. og 28. maj). Merete
har hjulpet en del, men der mangler fortsat en. Der mangler
trænere til hvalpehold til efteråret. I juli måned holdes der
sommerferie.
Lone tager den op på trænermødet, at der mangler trænere på LZ
hvalpeholdet.
Dommeren kan ikke den 28. oktober og 4. november.
Vi holder ved at klubkonkurrencerne bliver den 14. og 21.
oktober.
Michael er begyndt at kigge på indbydelse til E-turneringen.
Han undersøger også om der er overnatningsmuligheder.
Forslagene kommer med på indbydelsen.
Forplejning: 100 kr. Michael laver et udkast.

Køkken

BK

Louise er ikke til stede til E-turneringen.
Gasgrill er fundet. Den bliver leveret på søndag.

LK
Kommunikat.
Arealer & hus
BK
Frivillige nyt
poten
Sociale
aktiviteter

Louise mangler besked om hvor mange deltagere der kommer
på kurset den 26. april i forhold til forplejning. Brian giver
besked. Det koster 150 kr.
Intet nyt

BK

Intet nyt
Der er ikke fundet en ny redaktør. Vi leder stadig. Materiale
skal indsendes på mail@dchesbjerg.dk. Deadline 10. maj.
Sommerfest – Louise, Gitte, Karin og Kirsten. Louise tager
kontakt til de andre. Datoen er på plads, og der skal laves en
indbydelse.

Dags tema
Dags tema
Evt.

Parkeringspladsen:
 Madpakker til E-turen i arealet
 Støvsuger
 Fliser og hegn ved skraldespanden ved vejen
 Skal bestyrelsesmedlemmer og trænere der har været aktive i 6 mdr. være helt
kontingentfri?

