REFERAT
Emne: Bestyrelsesmøde
Formål med mødet: At behandle punkterne og evt. indkomne spørgsmål
Anvendelse af mødets resultat: Sørge for DcH Vejles drift
Mødedeltagere: Flemming, Vinni, Annette,
Medbring: Kalender Jesper, Claus og Iben
Dato: Tirsdag d. 30.4.2019
Afbud fra: Tid: 18.00 – 22.00
Sted: Hos Annette

Mødeindkaldelse sendt rundt: ja

Punkter:

Ansvarlig:

•

1. Næste mødedato
Mandag d. 6. juni 2019 kl. 18.00 hos Flemming, Fredsted Skovvej 13, 6040
Egtved.

•

2. Info fra formanden (Flemming)
Info fra Kredsmøde:
Der arbejdes med et forslag om at sporlæggere kan få kørepenge. Dette hilses
velkomment.
Kredsen opfordrer til at der, på FB, altid holdes en sober tone imellem de
forskellige lokale klubber.
Info fra Landsmøde:
Det var et godt landsmøde. For yderligere info, se referatet fra Landsmødet.
Link til ref fra Landsmødet 2019
Der var fejring af dommerjubilærer og i den forbindelse efterlyses der folk, som
kunne tænke sig at blive uddannet dommere.
Der kommer både et nyt regnskabsprogram og en ny platform til hjemmesider i
2020. Regnskabsprogrammet bliver gratis for lokalklubberne.
Rullende kontingent bliver der først kigget på, når det nye regnskabsprogram er
sat i værk.
Der blev, fra flere klubber, opfordret til at proceduren til landsdækkende
konkurrencer genvurderes, da problematikken er at man ikke længere kan
tilgodese egne medlemmer først, og derfor vælger mange klubber at arrangere
kredskonkurrencer i stedet for.
Forslag om en aflønnet kasserer i HB blev forkastet. Men det blev vedtaget at
kassereren kan hyre ekstern hjælp til visse regnskabsopgaver.
Ligeledes blev forlaget, om at fordele en procentdel af et evt. overskuddet i
Landsforeningen, til initiativfonden og jubilæumsfonden, vedtaget.
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Info fra møde vedr. DcH Vejles hjemmeside:
Se i lyset af, at der i 2020, kommer en ny platform til hjemmeside, er det kun de
nødvendige opdateringer, der bliver foretaget. Annette kontakter Carsten R.
vedr. disse.
•

Annette

3. Økonomi (Vinni)
Medlemstallet og økonomien ser p.t. fornuftige ud.
DcH Vejle giver, ifølge vores vedtægter, kørepenge og et tilskud til tøj til
medlemmer, der stiller til DM. Dog er det meget svært for bestyrelsen at bevare
overblikket over, så derfor meldes tilskudsmulighederne ud til alle medlemmerne og så er det medlemmerne SELV, der må kontakte bestyrelsen for at få
hhv. kørepenge og tilskud til tøj.
Vinni laver et ”skriv”, der sendes til KU, og udsendes ud i et KU/TU-nyhedsbrev.

•

4. Info fra Konkurrenceudvalg (Jesper)
Der afholdes KU-møde i maj måned.
Næste konkurrence er en aftenkonkurrence, fredag d. 14. juni 2019.

•

5. Info fra Træningsudvalg (Flemming):
Der skal arrangeres en/to fotosessioner, hvor alle de trænere, som ønsker det,
får taget portrætbilleder, som sættes på hjemmesiden.

Vinni

Der er fuld gang i hvalpeholdet og der er rigtig mange deltagere. Susanne har
brug for ekstra assistance af og til, især de aftener hvor der kommer nye.
Flemming og Lykke tilmelder sig uddannelsen som adfærdskonsulenter.
Sommertræningen bliver i år, en eller to weekenddage. Mere info fra TU om
disse senere.
•

6. Info fra Pladsudvalg (Claus)
Et team fra specialskolen CSV er kommet med et tilbud til en favorabel pris om
at stå for græsslåningen i klubben, og de medbringer selv maskinerne til det.
Tilbuddet gælder i første omgang 1 gang/måned, som bliver den første torsdag i
hver måned. Flemming meddeler TU at de skal informere Agility trænerne om at
fjerne banen, inden de kommer. Iben laver opslag til tavlerne i klubben.

Flemming/
Iben

Jesper vil få vores egen havetraktor/græsslåmaskine sendt til service.

Jesper

Gasovn i klubhus virker ikke. Jesper vil få den repareret.

Jesper

Der bliver opsat lampe ved indgangen til depotrummet.

Claus

•

7. Info fra Bygningsudvalg (Annette)
Ingen bemærkninger.

•

8. Kommende aktiviteter
Intet at bemærke

•

9. Evt.
Opdatering af bestyrelsesrammer og pokaloversigt i klubhuset.
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