DcH Esbjerg, bestyrelsesmøde – Agenda / Referat
Dato:

17/5-2017 kl. 18:30

Sted: Hos Louise

Deltagere:

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

Afbud:

Else

Referent:

Annie Lillie

Næste møde dato: 15. juni 2017 hos LK
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
Dialog
Emne
Opfølgning fra sidst

Action / deadline

Sporarealer: MN har snakket med Rene. Det er
svært at få noget ud af landmændene lige nu, og
slet ikke for næste år, men vi forsøger.
Forslag til konkurrencedatoer: 15. april og 6. maj
2018.
Tilskud til gaver: Louise har lavet en liste ud fra
det hun kunne finde, som der er givet gaver til, og
det der blev vedtaget af sidste bestyrelse. Det er
sendt til Brian.
Der er givet afslag på klikkerkursus til ca. 25.000
kr. Ansøger har fortalt, at der muligvis er et kursus til den halve pris. Vi skal have noget materiale
vedr. dette kursus, før vi kan tage stilling på ny.
Vi undersøger om det er muligt at få tilskud for
deltagelse på Vandelkursus for trænere og evt.
bestyrelsesmedlemmer.
Der er taget en snak med vedkommende vedr.
hård afstraffelse af hund.
Rallylydighed er ikke tilfreds med at vores klub
konkurrencerne skal tælle. Det er aftalt at den
ikke tæller for Rallylydighed.

Formand
BK

Gasgrillen er hentet.
Tine Vallentin er ny træneraspirant.
Annette Lunau blev valgt til ny formand for DCH.
Jette Nybo blev valgt til redaktør for Dch-bladet.
På landsmødet blev der fortalt om samarbejdet
med at uddanne DGI instruktører efter DCHs træ-

BK

Loui-

nergrunduddannelse.
Man kan som kredsbestyrelsesmedlem udtale sig
både som kredsbestyrelsesmedlem og på lokalforeningens vegne, på kredsmøder.
Der kommer en invitation til sommerfesten den 1.
juli.
4. september: Positiv klubånd med DGI kl. 18.30
Det blev kort drøftet om bestyrelsen har en passende størrelse, eller om den evt. skal reduceres.
Emnet vil blive taget op igen senere.
Belønning/goder til trænere:
• Måske en trænerweekend, evt. (pause i
træning, empowerment e.lign.). Det skal
afholdes i efteråret. Der undersøges mulige emner.
• Tøj til trænere: Det er muligt at se, hvem
der er træner, når de går på banen. Der
blev snakket om, at man evt. i løbet af nogle år ender med, at få en ”hel” dragt (jakke
et år, bukser et andet år)

Kasserer
JK

E-holdet har ønsket at indkalde en træner ude fra
til at afholde en kursusdag, da de jo ikke beslaglægger en træner. Det er oplyst, at det er vi positivt indstillet over for.
JK spørger om E-holdet har nogle specielle ønsker,
Der kommer ny medlemmer løbende (6 stk. de
sidste 14 dage).

AB

Admin. & rengøring
AB

Der er søgt om kursustilskud. Det er dog endnu
ikke modtaget. AB tjekke op på, om ansøgningen
er rigtig sendt ind til kommunen.
AB vil gerne har grillene fjernet, så der kan gøres
rent.
Brian prøver om han kan handle sig til en billig
støvsuger.

BK

Sekretær
AL
Træningsleder
LZ

Konkurrence

Gulvskrubben er smidt ud. Der er i stedet for købt
en moppe. Det ser generelt pænt ud i klubhuset.
LZ holder 3 ugers sommerferie (30-32). I uge 31
og 32 mangler der en træner. Hvalpesocialiseringsholdets ferie flyttes. Det kan også løse problemet.
Lone tager 3 hold i år. Næste gang tager hun kun 2
hold.
Vi får en tilbagemelding.
Rally mangler en konkurrenceleder. MN har til-

JK

MN

budt sin hjælp. Der mangler tidtager og beregner.

Køkken
LK

Kommunikat.
Arealer & hus
BK
Frivillige nyt

Eliteturneringen – Der er styr på dommere.
Invitationen lægges op på Online-tilmelding.
JK og MN snakker sammen om det praktiske.
LZ hjælper til rallykonkurrencen.
Kim er rykket for at købe Carlsberg og fjerne de
tomme flasker.
LK skal til at begrænse sit engagement i klubben
pga. af ryggen, og hun beder om hjælp, når det er
nødvendigt, bl.a. til eliteturneringen (30. september) og klubfesten.
Vi mangler fortsat at få lavet overdækning til traktoren.

MN

Poten

JK har stået for Poten i denne omgang. Det er bestyrelsen rigtig glade for. Vi mangler dog fortsat
en person, som vil stå for Poten.
Sociale aktiviteter
Forberedelserne omkring sommerfesten den 1.
juli er sat i gang.
Stand ved Varde Dyreho- Stand ved Varde Dyrehospital. Er der nogen, som
spital
har lyst til at stå i en stand? Hvis vi skal stå der,
skal vores pjecer m.m. være opdateret.
Kommunikationsudvalget Kommunikationsudvalget: Vil synliggøre vores
aktiviteter på hjemmesiden og sociale medier
frem for at bruge penge på at opgradere pjecer
m.m.
Andet
Rally har brug for nye skilte og 3 jennybags. Det
drejer sig omkring 3.200 kr. Det har vi sagt ok til.

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?
Vedtægtsændring vedr. antal bestyrelsesmedlemmer

