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,
Medbring: Kalender Jesper, Claus og Iben – Vibeke deltog kort.
Dato: Tirsdag 20.11.2018
Afbud fra:
Tid: 18.00 – 22.00
Sted: Hos Iben

Mødeindkaldelse sendt rundt: ja

Punkter:

Ansvarlig:



1. Næste mødedato
Onsdag d. 9. jan. 2019 kl. 18.99 hos Vinni, Lilleager 7, Bredballe, 7120 Vejle Ø



2. Info fra formanden og pkt. 7. Info fra Bygningudvalg
Ang. nyt klubhus, så forsøger Socialdemokratiet (Birgitte Vind) at presse på
overfor kommunen, efter vores ønsker ikke kom på budgettet. De vil se om vi
kan få bevilliget 500.000 kr.
Vibeke har ansøgt fondene Jelling Sparekasse og Jelling Musikfestival om
600.000 og derudover også undersøgt mulighederne for at låne penge rentefrit i
egne række, nemlig hos DcH Investeringsfond. Penge, som lånes der, skal
tilbagebetales.



Vibeke

Vibeke

3. Økonomi
Vinni informerede om at økonomien ser fin ud. Vi når ikke helt de 200 ønskede
medlemmer, vi er 186 pr. d.d.
Gavepolitikken samt beløbsstørrelser på gaver skal revideres (pkt. til dagsorden
på første bestyrelsesmøde i 2019).
Vi kunne med fordel prøve at finde en sponsor til hundefoderpræmierne ved
konkurrencerne. Flemming hører Malene om HIKE evt. kunne være interesseret.
Vinni er stadig i dialog med Jyske Bank om værdipapirer (2000 kr.).



4. Info fra Konkurrenceudvalg (Jesper)
Intet nyt at bemærke. Jesper har et udestående med at få indkaldt personer
møde ang. hjælpere.



5. Info fra Træningsudvalg (Flemming):
Lotte og Arne træder ud af TU. Henning træder ind.

Jesper

Majbritt stopper som træner. Rolf holder pause som træner fra årsskiftet. Lotte
holder pause som træner, når Henning og Claus er færdiguddannede trænere.
Jesper, Flemming og Malene venter på at komme på IPO overbygningen.
Der er et ønske fra TU om rullende kontingent i kreds- og landsforening, da det
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koster os medlemmer sidst på året. Bestyrelsen må lave en plan for hvordan vi
får dette ønske videregivet på bedst mulig måde.
Annette


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



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



8. Kommende aktiviteter
Den kommende generalforsamling blev drøftet.
Flemming kontakter mulige suppleantemner.
Iben kontakter udvalgsformænd for at minde dem om deres
formandsberetninger.
Jesper sørger for forplejning
Annette sørger for bowlingarrangement om aftenen

Flemming
Iben
Jesper
Annette

Fordelingen af pokaler blev drøftes og der blev sat navne på.


9. Evt.
Der er udvalgt en vest, fleecetrøje (herre- og damemodel) og træningsbukser
(herre og damemodel). Prøvestørrelser modtages snarest. Vi er lidt i tidsnød,
men håber meget at kunne nå det til evt. julegaver. Der sendes mail ud.
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