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, Flemming og Iben
Dato: Torsdag 17.05.2018
Medbring: Kalender Afbud fra: Jesper
Tid: 18.00 – 21.00
Mødeindkaldelse sendt rundt: ja

Sted: Hos Vibeke

Punkter:

Ansvarlig:



1. Næste mødedato
Torsdag d. 30. aug hos Flemming, Fredsted Skovvej 13, 6040 Egtved, kl.18:00



2. Info fra formanden
Der er blevet afholdt et overdragelsesmøde i pladsudvalget. Knud S. overtager
fra John og der blev givet en fin overlevering.
Vibeke informerer om hun har deltaget i et trænermøde og at det er
imponerende at der udbydes så mange muligheder for at træne. Bl.a. er der
startet rullende hvalpehold op.
Det er en meget dedikeret trænerstab vi har i DcH Vejle – ros til dem!
Vibeke, Annette, Knud S og John S. afholdte et bygningsudvalgsmøde med
kommunen i marts måned hvor flere forvaltninger også var til stede. Der blev
igen drøftet om lejekontrakten kan laves over en længere periode.
Vibeke og Iben har deltaget i et foreningsmøde arrangeret af DGI, hvor alle
foreninger i Vejle Kommune havde mulighed for at komme og deltage i
forskellige workshops samt se og høre relevante folk fra kommunen fortælle om
hvad de kan tilbyde foreningerne. Flere foreninger havde ligesom os
udfordringer med at finde de rigtige kanaler og få hul igennem til kommunen.



Vibeke har sendt vores ansøgning om nyt klubhus mv. til kultur/fritid (med cc til
Dan Arnløv og Birgitte Vind) d. 16. maj 2018. Der er kommet svar fra flere.

Vibeke

Der skal afholdes et møde i bygningsudvalget inden sommerferien, da bl.a.
tegningerne mangler. Vibeke kontakter Knud S.

Vibeke

3. Økonomi
Vinni informerer om at økonomien ser fin ud. Vi er flere medlemmer end på
samme tid sidste år, så det er positiv. Det skyldes sandsynligvis de rullende
hvalpehold.
Vinni informerede om loven om persondata bliver skærpet fra 25. maj, så derfor
er der flere ting vi som klub skal tage stilling til.
Vinni har udarbejdet en privatlivspolitik, som, når bestyrelsen har læst og
godkendt den, skal ligge tilgængelig på klubbens hjemmeside.
Der skal udarbejdes fortegnelser som redegør for hvordan vi tilgår og behandler
dataoplysninger på folk.
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Datatilsynet skal foretage stikprøve og klubben kan idømmes en bøde hvis vi ikke
overholder loven. Bestyrelsen hæfter personligt for dette.
Det skal ligeledes overvejes om vi skal skifte fra Google Drev til en anden
webarkiv tjeneste, da Drev ikke kan garantere for sikkerheden på deres servere.
Det er der andre der, selvfølgelig mod betaling, kan. Vinni undersøger
mulighederne.


4. Info fra Konkurrenceudvalg (Jesper)
Jesper fra fraværende, så der var intet at bemærke
Bestyrelsen overvejer om der skal indkaldes til et nyt udvalgsmøde.



5. Info fra Træningsudvalg (Flemming):
Der var kommet et ønske fra TU om at bestyrelsen hjalp med at tage stilling til
om der må afholdes private kurser i klubhuset mod at få en del af
kursistbetalingen. Bestyrelsen drøftede forslaget og er enige om at
trænere/instruktører ikke skal aflønnes for kursusvirksomhed.






6. Info fra Pladsudvalg (Annette)
Der afholdes pladsdage d. 6. og 7. juni 2018. Annette sætter et opslag på
Facebook.

Vinni

Vibeke

Annette

Bestyrelsen vil gerne ønske at der til foråret indkøbes 2-3 krukker til udeområdet
ved klubhuset, som tilplantes med sommerblomster.

Annette

Der sættes lidt øget fokus på rengøring/oprydning i klubben. Iben laver opslag til
klubhuset som kan sættes op til pladsdagene.

Iben

Bestyrelsen vil ligeledes sætte fokus på at vi alle er opmærksomme på at hilse på
hinanden i klubben. Det skal være rart at komme på klubbens arealer og alle skal
følge sig velkomne.

Alle

7. Ønsker
Whitebord m/flipover er bevilliget og bliver indkøbt.
8. Evt.
Intet at bemærke.
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Iben

