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Bestyrelsesmøde d. 4. April 2022, kl. 19:00 i klubhuset

Brød til dette møde: Stine
Inviterede:  Bestyrelsen, Suppleanter

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer - Sarah

2. Gennemgang af seneste referat - Referatet blev gennemgået og godkendt

3. Orientering fra formand

a. Flytning af bestyrelsesmøde d. 6 juni grundet helligdag - mødet flyttes til d. 30. maj.

Winnie ændrer det i kalenderen og årshjulet. Det er et fællesmøde, hvor flere

udvalg deltager.

b. Aktivitetsdagen

i. Godkendelse af udgifter - der er blevet købt en masse maling ind, så alt

træværk og alle vægge kan få en overhaling. Der er købt nyt træ, så noget af

det dårlige træ ved terrassen kan blive skiftet. Facaden ud mod parkeringen

bliver udskiftet til vedligeholdelsesfrit materiale. Der er også indkøbt til at

udskifte taget på terrassen.

Der er købt for ca. 13.500. Winnie har efterfølgende sendt det ind til

kommunen, som har godkendt en bevilling på 75% af beløbet.

ii. Hvem køber hvad? Winnie og Birgitte står for indkøb af materialer til dagen.

Der er styr på det hele.

iii. Stine og Winnie mødes med Birgitte fra Aktivitetsudvalget lørdag d. 9 og

rydder op i klubhuset for at gøre klar til aktivitetsdagen.

iv. Bestyrelsen har godkendt indkøb af et brugt køkken til maksimalt 6000 kr. Vi

vil ikke bruge flere penge, førend vi har en afklaring på, om vi kan blive her

eller ej.
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c. Kredsrådsmødet er flyttet fra marts til d. 21. april, da der var for få tilmeldte til først

udmeldte dato.

4. Orientering fra Næstformanden om Landsmødet - Stine fortalte resten af bestyrelsen om

landsmødet. DcH landsforeningen har nu skrevet kassereren ud af vedtægterne, fordi der

nu er ansat en regnskabsfører i stedet. Det vil sige, at der nu er to personer ansat i DcH. Har

man lyst til at læse hele referatet, kan dette findes på landsforeningens hjemmeside ellers

klik her.

5. Orientering fra kasserer

a. Budget over agility-konkurrencen - konkurrencen gav et overskud på 9909,50 kr.

b. Vi har efterset prisen på hallejen kontra den pris, medlemmerne har betalt for at

træne i hallen. Vi ville gerne sikre os, at regnskabet gik op og at klubben ikke stod

med en ekstra regning. Det hele stemmer, så ingen har betalt for meget.

6. Indkomne forslag

a. Forslag fra Anne Kew, om at medlemmer som ikke træner på hold, selv betaler for

deltagelse og tøj ved kvalifikation til DM

- bestyrelsen har valgt at afvente en udmelding fra landsforeningen ift.

problematikken omkring passive medlemmer, inden vi begynder at snakke

om, hvad der efterfølgende skal ske.

7. Eventuelt

- Stine og Winnie er i fuld gang med at søge fondsmidler til forskellige indkøb til

klubben. Skulle der sidder nogle af vores medlemmer og være rigtig gode til

crowdfunding, som kunne have lyst til at hjælpe, så må man meget gerne melde sig

til bestyrelsen.

https://dch-danmark.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/Referater%20og%20Nyt/102%2022%20Referat%20fra%20ordinaert%20landsmoede%2019.%20marts%202022.pdf

