REFERAT
Emne: Bestyrelsesmøde
Formål med mødet: At behandle punkterne og evt. indkomne spørgsmål
Anvendelse af mødets resultat: Sørge for DcH Vejles drift
Mødedeltagere: Vibeke, Vinni, Jesper og Iben
Dato: Torsdag 15.02.2018
Medbring: Kalender Afbud fra: Annette og Flemming
Tid: 18.00 – 21.00
Mødeindkaldelse sendt rundt: -

Sted: Hos Jesper

Punkter:

Ansvarlig:



1. Næste mødedato
Torsdag d. 17. maj hos Vibeke, Skovgårdsparken 74, 7080 Brejning, kl.18:00



2. Info fra formanden
Vibeke informerer om at grundet private årsager vil hendes fokus primært
komme til at ligge i bygningsudvalget. Hun laver en liste med opgaver, der skal
uddeles til andre personer i bestyrelsen og udvalgene. Når listen ligger klar,
indkaldes bestyrelsen til et kort møde i klubhuset.



Der skal indkaldes til udvalgsmøde (21. marts 2018). Iben laver invitation og
spørger Charlotte TUT om hun kan arrangere aftensmad.

Iben

D. 1. marts 2018 er der møde for nye bestyrelsesmedlemmer. Iben hører
Annette om de 2 skal tage afsted sammen.

Iben

Der er landsmøde d. 17. marts 2018, som Vibeke deltager i.

Vibeke

3. Økonomi
Vinni informerer om at økonomien ser fin ud.
Der vil, som annonceret på generalforsamlingen, komme en ekstraregning til alle
medlemmerne grundet en overset stigning fra kreds- og landsforeningen.



Vibeke

Vinni

4. Info fra Konkurrenceudvalg (Jesper)
Der er Agility konkurrence d. 24./25. februar. Hjælper situationen ser ok ud.
Carsten vil lave et stort skema over alle konkurrencer og hænge det op i klubben,
hvor medlemmerne så skal/kan skrive sig på som hjælper. Bestyrelsen synes det
lyder som en rigtig god ide og så bliver det også synliggjort på en god måde.



5. Info fra Træningsudvalg (Flemming):
Ingen bemærkninger – Flemming var ikke tilstede.



6. Info fra Pladsudvalg (Annette)
Ingen bemærkninger – Annette var ikke tilstede.
Bestyrelsen vil gerne ønske at der til foråret indkøbes 2-3 krukker til udeområdet
ved klubhuset, som tilplantes med sommerblomster.
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Annette

REFERAT
Bestyrelsen vil melde ud at vi går foran som de gode eksempler mht.
oprydning/bordaftørring og skraldespandstømning i klubhusene. Der vil blive
lavet en fokusmåned til foråret, fx maj. Vibeke laver opslag til klubhuset.





7. Uddelegering af ”kasserer”opgaver
Der var kommet et punkt fra Vinni til dagsordnen. Vinni har brug for at ”slippe”
for nogle af de mange opgaver, hun har, som ikke er naturlige kassereropgaver
og bestyrelsen er fuldstændig enig i at der skal uddelegeres. Vinni har listen med
opgaverne og prøver at høre potentielle emner om de vil overtage opgaverne.
Vinni vender tilbage med en status, når hun har spurgt.
8. Evt.
Hvordan gik generalforsamlingen? Er der noget der skal følges op på.
Der var bred enighed om at generalforsamlingen var gået godt, på trods af et par
små smuttere. Bestyrelsen er glad for at kontingenthævelsen blev enstemmigt
vedtaget.
Bestyrelsen vil høre KU om de vil overtage ansvaret for fanen.
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Vinni

Vinni

Vibeke

