DcH Esbjerg, bestyrelsesmøde – Agenda / Referat
Dato:

15/6-2017 kl. 18:30

Sted: Lone

Deltagere:

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

Fraværende: Else Andersen
Referent:

Annie Lillie

Næste møde dato: 4. september 2017 hos Michael, Kornvangen 43, 6705 Esbjerg Ø
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

Dialog
Jannie har forespurgt hos E-holdet vedr. ønsker til ekstern træner til kursusdag. Afventer svar.
Der er styr på Elite turneringen.

Formand
BK

Der er stille lige nu.
Vi søger tilskud for vandelkursus for trænere. Ved ikke
om vi får det.
Jakker til træner: Varde Dyrehospital er interesseret,
helst som enesponsor. Dog først i 2018
Kursusaktivitet for kurser til træner. BK har spurgt Cristina Ingerslev vedr. primo 2018. Mangler svar.
Det er muligt for alle at få nyheder direkte fra Landsforeningen. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på
www.dch-danmark.dk

Kasserer
JK

Mobilepay – JK har modtaget et spørgeskema, der skal
udfyldes.
Det skal også omfatte kantinen. Kantinen skal bare skrive
en seddel med salg.
Det er besluttet, at der ikke kan betales kontingent m.m.
via mobilepay. Det koster 0,75 kr. pr. transaktion.
Regnskabet er ok.
153 medlemmer pr. dato

Admin. & rengøring
AB
Sekretær
AL
Træningsleder
LZ

Alle kursustilskud er modtaget.
AB har sørget for, at vi får en støvsuger.
Sonja vil fortsat gerne gøre rent den først mandag i måneden og AB og AG gør rent den 3. mandag i måneden.
Det kniber stadig med at aktive trænere. LZ hører ikke
fra ret mange. Der er et akut problem fra august.
Det besluttes at slå de to hvalpehold sammen til start den

Action / deadline

16. august. Det er en kortsigtet løsning.
LZ tager koordinere med trænerne, og giver besked til
BK, som retter det på hjemmesiden.

LZ og BK

Det overvejes at ændre strukturen på trænermødet, så
trænerne skal komme med deres ideer og ønsker til hold
fremadrettet. Det skal indsendes på forhånd, så der er
noget at snakke ud fra på mødet. F.eks. prioritering af
holdønsker, og hvor mange hundefører man kan håndtere.
Lone laver et udkast til nogle spørgsmål til trænerne,
som koordineres med BK før udsendelse, som bør være
før sommerferien.
Konkurrence
MN

Køkken
LK
Kommunikat.
Arealer & hus
BK

MN har prikket nogle til at hjælpe til E-turneringen.
Mangler bookning af runderingsarealer. Hvis Marbæk
ønskes, giver MN besked til BK.
MN har ikke hørt fra Rene vedr. sporarealer ved V. Nebel.
Louise snakker selv med landmanden.
Der er bestilt pokaler til Rally konkurrence.
Lone står for køkken den dag.
Der sælges måske chokolade.
Mogens slår hyppigere græs op til konkurrencen.
Intet ud over ovennævnte.
Kim vil gerne hente øl, såfremt han kan låne en trailer. LK
tager med Kim på mandag ud i depotet.
Skuret er der arbejdet videre på. Carsten har været i gang
med at tegne på skuret.
Der kan ikke ryddes op inden skuret er lavet.
Evt. indhegning af agilitybanen hvis der fremadrettet skal
være babyhvalpehold der. Der skal først klippes buske /
træer langs læhegnet.
Klubhuset – der overvejes køb af ny fryser.

Frivillige nyt

Poten

Græs: Traktorklipperen har været demonteret kortvarigt,
hvilket har bevirket at græsset ikke blev slået i den uge.
Mødet er flyttet.
Arrangement og sommerfest afholdes den 1. juli. Noget af
det betales af DGI. Der er p.t. kun tilmeldt 12. Deadline er
i morgen. Der bør være mindst 25 personer, ellers bliver
det aflyst.
JK har lavet Poten færdig denne gang. Det gør hun ikke
igen.
Der er ikke nogen som har tilmeldt sig, som ny redaktør.
Der er kommet nye annoncer.
Forslag: Velkommen til nye hundefører
Poten laves i Publisher.
Vi søger stadig en ny redaktør.

LZ

MN
LK

Sociale aktiviteter

Se under frivillig nyt.

Evt.

Brian har lagt op til fællesbestilling via poten til DcH
shoppen. BK fortsætter tiltaget på opfordring.

BK

Hvis vi kender nogen potentielle annoncører til Poten
skal vi spørge dem og samtidig spørge om de er interesseret i en stand ved Hundens Dag.

Alle

Rallyfolk kommer ikke til Hundens Dag. De tager til konkurrence. Lone vil gerne sørge for rally den dag.
Der mangler en til at stå for ”Det kan min hund”

Parkeringspladsen:





Madpakker til E-turen i arealet
Fliser og hegn ved skraldespanden ved vejen
Vedtægtsændring vedr. antal bestyrelsesmedlemmer
Vin til dommere vedr. konkurrencer?

