DcH Esbjerg, bestyrelsesmøde – Agenda / Referat
Dato:

6/11-2017 kl. 18:30

Sted: Annie

Deltagere:

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

Afbud:

Michael

Referent:

Annie Lillie

Næste møde dato: 8. januar kl. 19.30 på Skovridervej 39, 6715 Esbjerg N
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
Michael har sendt et udkast til en ”klappeliste” over
medhjælpere til arrangementer/konkurrencer m.m. Vi
starter efter årsskiftet.
Fremover skal navnene sendes til AL (regneark).

Action / deadline
AL

BK har styr på hundeførerkort, som opstartes i det nye
år.

BK

Temadag omkring lægning af nordisk spor er udsat.
På kredsrådsmødet blev der vedtaget nye takster for
deltagelse i konkurrencer 2018:
C:125 B:150 A:175 E:200 kr.

MN

På kredsrådsmøderne er der nu udpeget en ordstyrer.
Det giver mulighed for en bedre dialog, hvor alle
deltagere har mulighed for at få ordet.
Vi har haft forespørgsel om det er muligt at være medlem
af flere klubber, og hvad det skal koste. Det blev besluttet,
at vi kun har fuldgyldige medlemmer.
Birthe har forespurgt om hun må afholde et
julearrangement den 10. december. Det er ok og klubben
vil godt sponsorere en øl/vand.
Vi er blevet spurgt om klubben vil betale for en julekurv
til landmanden, på hvis marker et hold har trænet en stor
del af sæsonen? Vi ønsker ikke at forskelsbehandle
holdene. På andre hold skal man selv finde spormarker.
Generalforsamling afholdes den 19. januar: Else, AB og
Louise er på valg. Ingen af dem genopstiller. JK vil godt
stille op til kasserer. Der blev diskuteret mulige emner til
bestyrelsesposterne.

Kasserer
JK
Admin. &
rengøring
AB
Sekretær
AL
Træningsleder
LZ
Konkurrence
MN
Køkken
LK
Kommunikat.
Arealer & hus
BK

Skulderklap
Poten
Sociale
aktiviteter
Evt.

Kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Regnskabet ser ok ud.
Forsikring: JK tjekker
Vi har 191 medlemmer
Vi får medlemstilskud for personer under 25 år
Vi får lokaletilskud.

JK

Det duer ikke med hvalpehold på banen ved siden af
bane 1. Der er ingen lys. Den gamle agility bane
forbeholdes yngste hvalpehold.
Der er kommet en ny konkurrenceplan. Den bliver
opslået på hjemmesiden og i Poten
Maden til klubfesten kostede 89 kr. Det var rigtig god
mad.
Meget våde baner.
Det er ikke muligt at slå græsset.
Taget på skuret er repareret. Tagnedløb er ændret.
Døren i skuret er repareret.
Der er stadig problemer med vand i ”det hemmelige”
rum. Det er muligvis kondensvand. Man har ikke kunne
finde hul i loftet.
Se ovenfor
Det er der styr på.
Der skal udsendes en mail til de medlemmer som ikke
skal betale kontingent.
Julearrangement – Birthe står for det.

BK

AL

Klubben giver et gavekort til Svend som fylder 50 år, da
han er aktiv i klubben (træner).

P-pladsen: Kontingentstrukturen – opstart sidst på året. Skal der revideres i prisen?

