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, Claus
Medbring: Kalender og Iben
Dato: Torsdag 30.08.2018
Afbud fra: Tid: 18.00 – 21.00
Sted: Hos Flemming

Mødeindkaldelse sendt rundt: ja

Punkter:

Ansvarlig:



1. Næste mødedato
Mandag d. 1. okt kl. 18.00 hos Annette, Hjelmdrupvej, 6040 Egtved
Tirsdag d. 20. nov. kl 18.00 hos Iben, Atlasvej 22, Uhrhøj, 7100 Vejle



2. Info fra formanden
Vibeke informerede om at hun trækker sig som formand for klubben af
personlige årsager. Hun fortsætter i bygningsudvalget og er med på sidelinjen til
bestyrelsesmøderne indtil en ny formand kan vælges til generalforsamlingen i
januar 2019.
Claus Petersen er trådt ind som suppleant i bestyrelsen. Tak til Claus for det.
Vibeke berettede om at det kan være meget svært både at få kommunalpolitikerne i tale og også at få dem til at mødes med bygningsudvalget i klubbens
lokaler i Kærbølling. Claus N. og Annette har haft møde med Søren Peschardt i
klubben d. 30. aug. Hans rolle vil være omkring lejekontrakten og længden af
denne.
Vibeke vil igen sende mail til Dan Arnløv og Torben Elsig med henblik på nye
lokaler.



3. Økonomi
Vinni informerede om at økonomien ser fin ud. Vi er flere medlemmer end på
samme tid sidste år, så det er positiv.
Klubben har fået bevilliget 23.000 kr. til Nose Work kurser for hhv. Linda og
Merete.
Der er givet et tilskud til deltagerne til NOM efter de gældende regler/vedtægter
samt en jakke med DcH logo.





4. Info fra Konkurrenceudvalg (Jesper)
Jesper berettede at KU ikke ønsker den agility konkurrence, der afvikles i august
måned. Det er alt for svært at få hjælpere.
Bestyrelsen aftalte at nedsætte en gruppe af folk fra KU, TU, bestyrelsen og VIP
hjælpere for at drøfte denne problemstilling, da det netop er agility
konkurrencerne klubben tjener flest penge på. Jesper indkalder folk.
5. Info fra Træningsudvalg (Flemming):
Der var kommet et ønske fra TU om at hæve betalingen for deltagelse i flere
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kurser. Den er i øjeblikket 200 kr. Bestyrelsen var enig om at det beløb bliver
hævet til 500 kr. i 2019. Flemming meddeler TU denne beslutning.

Flemming

Flemming informerede om at der er nyuddannede trænere til marts. Det er Claus
P, Jørgen W og Henning.
Ligeledes informerede Flemming om at han og Malene stopper som trænere på
B-holdet for at kunne koncentrere sig om IPO. Jørgen overtager B-holdet.
Jesper stopper som træner for C-holdet for også at kunne koncentrere sig om
IPO. Claus P overtager C-holdet.
Susanne S. Andersen stopper som træner for Rally holdene. Malene Schilling
overtager disse hold.
Karina er føl på hvalpeholdet med Dorthe Dalsgaard.


6. Info fra Pladsudvalg (Annette)
Der var ingen bemærkninger fra Pladsudvalget. Pladsen bliver holdt i rigtig fin
orden.
Jesper vil gerne vide hvis græsslåmaskinen/traktoren skal til service i år, så den
kan komme afsted henover vinteren.

Annette

Der var et ønske om stien, der går ned forbi det indhegnede stykke skov, kunne
slås. Det er svært for holdene, som bruger skoven ovre bagved til feltsøg, at
komme derover for brombærkrat og brændenælder.

Annette

Der har været 3 runde fødselsdage blandt udvalgsmedlemmerne og gaver til
disse vil blive indkøbt (Flemming 2 stk. og Iben 1 stk.).

Flemming
Iben



7. Info fra Bygningsudvalg
Se pkt. 2. Info fra formand.



8. Kommende aktiviteter
Klubfesten – Jesper (arrangementsudvalg) kan ikke deltage i år.



9. Evt.
Vinni udsender mail, så udvalgsmedlemmer bliver spurgt om de vil have
kontaktoplysninger på den nye hjemmeside.
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