Referat fra Bestyrelsesmøde d. 17.02. 2015

Til stede: Ole, Susanne, Karin, Jonna, Peter, Mette, Britta
Afbud:
1. Godkendelse af referat fra 20. jan
godkendt
2. Formanden.
1. Regler for gavegivning
Britta laver et oplæg
Information om klubbens regler sendes efterfølgende til udvalg, trænere mm.
+ oplysning om kontakt til- og samarbejde med Britta
DM i Nordisk – 26. april 2015
Thomas mulig deltager
2. Børneattester (Mette Randers)
Ole sørger for at attesterne deles ud d. 26. februar i forbindelse med trænermødet
3. Kredsgeneralforsamling d. 23. februar
Ole og Karin deltager
Mulig stigning på 35 kr – kredskontingent
Mulig stigning på landskontingent -?
Kredskassereren afgår og pt. ingen afløser
4.Landsmøde d. 21. marts i Fredericia
5. Kursus d. 22. marts – kreds 2 adfærdskonsulenter v/Kirsten Kruse
Kurset foregår i DcH-Ikast klubhus med forplejning
Jonna kontakter Kirsten Kruse om antal deltagere og giver besked til Karin mm.
Efter kontakt: max 11 deltagere. + kagebagning til hundeførere som kommer om eftermiddagen.
6. DcH-Ikast deltog i en dyrenes dag på Strøgcenteret i Ikast. Det var en meget positiv oplevelse med
masser af opmærksomhed og kontakter til de mennesker, som så på og fik klappet hunde mm. + fin
presse dækning.
Centret interesseret i en gentagelse
En positiv måde at promovere klubben
På den baggrund: Britta sørger for at klubbens medlemmer og resultater kommer i avisen – eks.
kredsmesterskaber – fra konkurrencer osv. Start fokus på Dm-Nordisk
7. Generalforsamling
Erik Lindved har foreslået at der købes projekter og ophæng til klubben
Forslaget fremlægges på trænermødet
Pris i alt kr. 4500
8. Projekt Vestergade
Møde med borgmesteren fredag d. 20 marts - angående vores situation efter
d. 01.01.2016
Karin og Jonna deltager
9. Arrangement for trænere og udvalgsmedlemmer lørdag d. 28 februar
Ikke alle har givet meddelelse om deltagelse eller afbud
Bestyrelsen laver brunch til kl. 10.30
Mette og Susanne gør frokosten klar
Karin køber ind
De øvrige hjælper med borddækningen. Jonna har meldt afbud
10 Peter står fremover for udlejning af grill

3. Kassereren:
Der er pt. 102 medlemmer
Kontingent:
1 hund

2 hunde

Efterfølgende hunde

Grundkontingent

360 kr

der betales halvt
træningsgebyr

der betales halvt
træningsgebyr

Trænergebyr

600 kr

Indskud

200 kr

Trænere og udvalgsmedlemmer betaler halvt træningsgebyr for alle hold (også 1. hund)
Trænerer og udvalgsmedlemmer betaler ikke grundkontingent
4. Trænerudvalg
Næste møde d. 26. februar
5. Aktivitets- og kantineudvalget.
Karina og Maria deltog i udvalgets møde og fortalte om et forslag, som Maria havde fremsendt til udvalget.
Det forsøges planlagt til lørdag d. 20. juni. Forslaget fremlægges for trænerudvalget d. 26. februar.
Udvalget vil, hvis forslaget bliver gennemført stå for forplejningen.
Rally-O konkurrence d. 14 maj – vanskeligt at dække med forplejning på grund af tidspunktet –
Kr. himmelfarsdag
Agilitykonkurrence
d. 13. – 14. juni
Lydighedskonkurrence A-B-C d. 23. august
Hjemmekonkurrence
d. 14. september
6. PR
Alle bliver opfordret til at sende resultater fra konkurrencer til Britta, som efterfølgende sender dem til
Jonna/klubbladet
7. Materiale udvalg
Intet nyt
8. Konkurrenceudvalg
Intet nyt

9. Evt.
intet

Jonna

