
DcH Give
Dyrskuevej 5
7323 Give

Referat af Bestyrelsesmøde, d. 2. august 2021, kl. 19:00 i
klubhuset

Brød til dette møde: Winnie
Deltagere fra bestyrelsen: Winnie Ahrensberg, Dorthe Rix, Poul Rasmussen og Sarah Jessen
Deltagende suppleanter: Jesper Kristensen og Stine Johansen
Deltagere fra lydighedskonkurrenceudvalget: Ejnar Eskesen og Janne B. Kristensen

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer - Winnie

2. Opdatering på lydighedskonkurrence - konkurrenceudvalget for lydighed deltog på dette

møde. Der er sidste tilmelding d. 14 august. Lige pt. mangles der en beregner, den tog

Dorthe sig af, så det er på plads. Derudover mangler der folk til kantinen og planlægning af

‘’menuen’’ til dagen. Winnie spørger kantineudvalget, om de kan planlægge noget og

hjælpe på dagen. Stine kan også til nøds hjælpe til på dagen. Der er ret mange andre

lydighedskonkurrencer den samme dag. Der er styr på de fleste hjælper poster, men pt.

mangles der to figuranter. Vi spørger trænerne, om de kan finde nogen fra deres hold,

såfremt Ejnar ikke selv finder nogen. Janne laver selv program til konkurrencedagen.

3. Gennemgang af seneste referat - det blev godkendt.

4. Orientering fra formand - Winnie har ikke så meget at orientere om lige nu, da hun stadig

er ret ny. Der er kredsgeneralforsamling d. 16. august, hvor Dorthe og Winnie deltager. Og

så er der landsmøde d. 22. august, hvor vi pt. ikke har nogen til at deltage, Winnie spørger

Pernille om hun ønsker at deltage.

5. Orientering fra kasserer - vi er igang med at overgå til en ny betalingsløsning, det er noget

landsforeningen står for. Det er ikke noget, der kommer til at påvirke vores klub eller

medlemmer, den eneste det berører er kasseren. Derudover er der ikke sket så meget i

sommerens løb. Vi snakkede om evt. at arrangere en julefrokost eller gøre lidt ekstra ud af

afslutningskonkurrencen.
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6. Fordeling af arbejdsopgaver også til suppleanter - Winnie spurgte ind til de forskellige

posters arbejdsopgaver. Sarah henviste til vores håndbogssider, som vi deler via. google

drev. Vi blev enige om at gennemgå samtlige håndbogssider og opdatere dem.

Suppleanterne har meldt sig med et ønske om at bidrage mest muligt til

bestyrelsesarbejdet. Derfor ønsker bestyrelsen også at inddrage suppleanterne så meget

som muligt i bestyrelsesarbejdet.

Vi drøftede kort reglerne for brug af vores facebookgruppe og chat.

7. Klubtøj - Stine, Sarah og Jesper aftaler en dag med Sportigan i Give, hvor vi kan komme ned

og se på et udvalg. Tøjudvalget kigger også på et forslag til en trøje til DM deltagere fra

klubben. Vi snakkede om honorering af trænere i form af klubtøj eller %’er på køb af

klubtøj. Da ikke alle bestyrelsesmedlemmer var til stede i dag, tager vi den videre drøftelse

med til næste møde.

8. Eventuelt.

a. Brug af klublokalet til træneruddannelse den 21-22 august - det er der givet OK til.

b. Blåbærstævne (et uofficielt agilitystævne for begyndere) d. 16. oktober og lands

agilitystævne d. 17. oktober. Begge dele skal foregå indendørs i hallen. Winnie

arbejder videre på dette. Datoen for landsstævnet er endnu ikke godkendt af

kredsen. Til blåbærstævnet er alle DcH’s regler gældende, det er kun

sværhedsgraden der er sat ned, selvom det er et uofficielt stævne.

c. Hoopers træningsdag d. 19. september. Bestyrelsen har givet OK til dette. Dog skal

dagen arrangeres som et spotkursus, hvor der meldes til via. klubmodul og der

betales 20 kr. pr. time pr. hund.

d. Nyt køkken - vi har snakket om at købe et nyt køkken til klubhuset inkl. nye

hvidevarer. Poul er igang med at undersøge mulighederne. Arbejdsgruppen er Poul,

Jesper og Stine.

e. Maling af klubhuset - vi planlægger at male klubhuset snarest. Malingen blev købt

sidste år. Dorthe sørger for at få det af Emily. Døren ud til hallen har vi besluttet at

blænde af.



DcH Give
Dyrskuevej 5
7323 Give

f. Opdatering af håndbogssiden for afholdelse af afslutningskonkurrence - gavekort til

lån af maskiner for vedligeholdelse af udenomsarealer.


