DcH Esbjerg, bestyrelsesmøde – Agenda / Referat
Dato:

4/9-2017 kl. 18:30

Sted: Hos Michael

Deltagere:

Annie Lillie, Brian Klaris, Lone Zwisler, Louise Kristensen, Michael Nielsen

Afbud:

Jannie Kristiansen, Anne-Belle Brinck

Referent:

Annie Lillie

Næste møde dato: Mandag den 6. november kl. 18.30 på Søndre Forumvej 22.
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
Formand
BK

Action / deadline

Der er fulgt op på alle fokuspunker.
Else Andersen ønsker at stoppe med udgangen af denne
valgperiode. Vi har været meget glade for den indsats
hun har ydet i løbet af årene. TAK Else.
Dialog om pokaler mm. Michael tjekker ved guldsmeden.

MN

Vi vil fremover give en erkendtlighed til dommerne ved
konkurrencer.
Vi har drøftet omkring anerkendelse til hjælpere – bl.a.
en tak for hjælpen liste. Vi starter ved Elite turneringen.
Den kommer på hjemmesiden.

MN

Efter længere tids dialog omkring DGI projektet blev det
besluttet, at nedlægge det pga. manglende opbakning.

BK

Ens trøjer til f.eks. DM er udsat i år, pga. den korte tid –
det kan ikke nås at finde sponsor og få bestilt og trykt.

Kasserer
JK
Admin. &
rengøring
AB
Sekretær
AL
Træningsleder
LZ

Der ydes kørselsgodtgørelse til repræsentative formål i
forhold til klubben.
Der er begrænsning på Brians hvalpehold 6-2017, ca. 14
stk. (først til mølle)
Alle hvalpehold skal fremover træne om onsdagen.
Der bliver lavet et hvalpeteam, som vil blive kontaktet.

LZ

Vi vil fastholde hvalpestrukturen med træning om
onsdagen med lukkede hold med tilmelding.
Vi vil lukke Nørreskoven.
Vi forventer fremadrettet at trænerne er aktive i
minimum 6 måneder pa.
Vi vil indføre hundeførerkort, som Nyt tilbud i 2018

BK

Uddannelsesforløbet skal være mere struktureret.
Fremover skal de være fuldtids føl i minimum et år.
Herefter skal de igennem TGU (et år).
Derefter forventes det, at man er aktiv som træner
primært for hvalpehold i 2 år.
Konkurrence
MN

Vores ønsker til datoer til konkurrencer til næste år, blev
indsendt i maj 2017. Det er først til mølle princippet med
datoer.
Michael vil lave en temadag omkring lægning af nordisk
spor. For at vi kan trænes op til lægge spor til Nordisk
Konkurrence med henblik på afholdelse af konkurrence.

Køkken
LK
Kommunikat.
Arealer & hus
BK
Frivillige nyt

MN

Alle hjælpere er fundet til E-turnering.
Louise har styr på det
Punktet ændres til skulderklap

poten

Ros til Jannie for Poten. Vi mangler stadig en redaktør.

Sociale
aktiviteter

-

Evt.

-

Næste bestyrelsesmøde skal indeholde regnskabstal mhp. på kontingent forslag til generalforsamling

