REFERAT
Emne: Bestyrelsesmøde
Formål med mødet: At behandle punkterne og evt. indkomne spørgsmål
Anvendelse af mødets resultat: Sørge for DcH Vejles drift
Mødedeltagere: Vinni, Flemming, Annette, Jesper
Medbring: Kalender og Iben
Dato: Onsdag 9.1.2019
Afbud fra: Vibeke
Tid: 18.00 – 22.00
Sted: Hos Vinni

Mødeindkaldelse sendt rundt: ja

Punkter:

Ansvarlig:



1. Næste mødedato
Lørdag d. 26. januar 2019 umiddelbart før og efter generalforsamlingen - i
klubhuset



2. Info fra formanden og pkt. 7. Info fra Bygningsudvalg
Vibeke var fraværende, så derfor ingen info.
Flemming deltog i Formandsmødet på vegne af Vibeke. Forslag fra Vejles KU blev
drøftet og positivt modtaget. Derudover blev medlemsfastholdelse drøftet.
Referatet fra mødet kan læses på Kredsens hjemmeside.



3. Økonomi
Vinni informerede om at økonomien ser fin ud. Vi er lige midt i
kontingentindbetalingerne for 2019, så Vinni får det fulde overblik, så det kan
fremlægges på generalforsamlingen.

Vinni

Bestyrelsen drøftede gavepolitikken i klubben og blev enige om at der gives 200
kr. til gave for et DM udtag og det gives kun til medlemmer, der træner aktivt i
DcH Vejle. Iben reviderer gavepolitikken.

Iben

Pkt. til næste bestyrelsesmøde er en mulig ændring af gebyret for Sikker
Lydighedskurserne.
Pokaler til konkurrencer tages op på næste bestyrelsesmøde. Graveringen af de
små plaketter er meget dyr. Måske kunne der findes på en anden præmie end
pokaler.




4. Info fra Konkurrenceudvalg (Jesper)
Intet nyt at bemærke.
Der afholdes Jyske Mesterskaber i AG d. 25. aug. 2019. DcH Vejle står for
afholdelse af den konkurrence.
Iben udarbejder kalender for 2019.
5. Info fra Træningsudvalg (Flemming):
Tu har justeret Sikker Lydighedsprøven.
Der er et ønske fra TU om rullende kontingent i kreds- og landsforening, da det
koster os medlemmer sidst på året. Bestyrelsen må lave en plan for hvordan vi
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Iben
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får dette ønske videregivet på bedst mulig måde. Forlaget støttes af Kredsen.
Pkt. til næste bestyrelsesmøde.


6. Info fra Pladsudvalg (Annette)
Annette hører pladsudvalget om de kan fordele Eriks opgaver mellem de
allerede eksisterende medlemmer.



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

Annette

Iben



8. Kommende aktiviteter
Iben reviderer dagsordenen til generalforsamling og hænger den op i klubben
samt sender til Carsten R. så den kan lægges på hjemmesiden.
Vinni udsender til medlemmerne.



9. Evt.
Intet at bemærke
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Vinni

