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Bestyrelsesmøde, d. 6. Marts 2023, kl. 19.00 online Teams
Brød til dette møde: ingen
Inviterede:  Bestyrelsen, Suppleanter

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer - Sarah

2. Gennemgang af seneste referat - det blev godkendt.

3. Orientering fra formand - Kreds generalforsamling d. 20. februar. Sarah og Stine deltog i

mødet. Regnskabet kunne ikke godkendes, da det ikke var godkendt af revisorerne endnu

og der manglede balancen. Derfor afholdes der et ekstraordinært generalforsamling.

Hver lokalklub får 10.000 kr. fra kredsen. Vi fik vores nye beachflag med hjem, og de er

rigtig fine, så sig endelig til, hvis der kan være anledning til at sætte dem op.

Derudover er der sendt en invitation ud til alle vores instruktører på

efteruddannelseskursus i bringsel.

Forslag til DcH’s landsmøde 2023 - som en forsøgsordning i 3 år foreslås, at landsmødet

vedtager; Dispensation fra § 5.1 i vedtægterne  gældende fra landsmødet 2023 til

landsmødet i 2026. I forsøgsordningen gives der mulighed for, at medlemmer af DcH kan

modtage betaling for ydelser i DcH.

Netværk - Stine vil stille et forslag til kredsgeneralforsamling. Stine nævnte det og

umiddelbart var det noget, der var opbakning til.

4. Orientering fra kasserer - Dorthe var med på klubmodul-kursus den sidste weekend i

februar. Det var et rigtig godt kursus, som hun fik rigtig meget ud af.

Derudover har Dorthe også styr på at alle vores trænere har afleveret børneattest.

5. Forslag fra Aktivitetsudvalget:

a. Vi vil gerne holde aktivitetsdag LØRDAG den 29/4 - primært fokus i år er udenoms

arealerne, færdiggørelse af køkken, rengøring mm. Vil bestyrelsen komme med en

ønskeseddel med opgaver ligesom sidste år, så jeg kan inddrage det i indbydelsen og

vi kan finplanlægge.
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- Alle agility instruktørerne er på kursus lørdag d. 29/4. Så svaret retur er, at

der nok skal findes en anden dag.

- Bestyrelsens ønskeseddel: maling udendørs (kræver nok behandling af

træværket forud for malingen), udskiftning af lamperne ude på terrassen (så

sensoren virker), tapetsering og færdigmaling i køkkenet, oprydning i

kontoret, montering af emhætte i køkkenet, strøm: en gruppe mere i

køkkenet, så strømmen ikke hele tiden går. Udskiftning af el-radiator på

badeværelset, som ikke virker.

b. Årets afslutning ønsker vi at afholde LØRDAG den 17/6 ... men i år vil det være uden

hund og med partner. Vi vil gerne holde en klubfest fra kl. ca. 18.30 og tror godt der

er opbakning ... MEN vil I vende det på bestyrelsesmødet om I også mener, der er

opbakning til en fest. Hvis I ikke mener der er opbakning, vil vi holde en almindelig

afslutning om dagen med hund - stadig den 17/6.

- Bestyrelsen tror også på opbakning til en klubfest/sommerfest.

6. Opsamling:

a. Hjertestarter (Jesper) opdatering - Jesper har forsøgt at komme i kontakt med en

ansvarshavende i kommunen, for at høre om vi kan flytte affald/genbrugs

hjertestarter uden for deres hegn, så vi kan bruge den udenfor deres åbningstid.

Jesper har nu fået en kontaktperson og afventer at komme i kontakt med

vedkommende.

b. Græsslåning aftale - Jesper afventer et tilbud fra en potentiel leverandør.

c. Opslagstavle til æresmedlemmer - Birgitte har bestilt nogle bogstaver, som skal

bruges til at lave et ‘’afsnit’’ på den lange opslagstavle i klubhuset, hvor vi fremover

kan (med medlemmets accept) hædre dem. Stine kontakter medlemmerne og Sarah

hjælper til med det praktiske efterfølgende.

d. Honorering af trænere (nævnt på generalforsamling), udvalgsmedlemmer i DcH

Give - beskatning
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- Bestyrelsen laver et oplæg til næste generalforsamling, hvor forslaget skal

godkendes. Ud fra det der besluttes, vil vi lave en håndbog side for emnet. I

første omgang tages punktet med på næste bestyrelsesmøde, hvor

bestyrelsen indtil da tænker over et eventuelt oplæg.

7. Indkomne forslag - der var ingen

8. Eventuelt:

- Ulla fra kantineudvalget kunne godt tænke sig en nøgle. Winnie har en ekstra, så

den giver hun til Ulla.

- Sarah har foreslået indkøb af et nyt spring til lydighed, som kan købes hos Paradis

Agility Udstyr. Den har samme belægning som agility forhindringerne, så den kan

udskiftes (hvis nødvendigt) på sigt. Derudover kan springet indstilles i tre højder;

100 cm, 75 cm og 50 cm. Sarah skriver til firmaet og får en pris på den.

- Winnie foreslår indkøb af en mur (forhindring). I første omgang vil vi lige se, om det

er noget vi selv kan lave/købe brugt.

- Stine ønsker at indkøbe 3-5 letvægts agility spring, som de kan bruge til Rally og

unghundeholdet. Anne Kew skriver til HP og spørger, hvad det vil koste.


