DCH Bestyrelsesmøde d. 01-09-2014
Fremmødte:
Annie, Helle F, Elin, Steen, Tina, Benny
Afbud: Helle, Pernille

Indledning
1. suppleant, Helle, træder ind i bestyrelsen indtil Pernille er tilbage.
Benny overtager sek. Posten.
Ordstyrer: Steen.
Ad Opfølgning fra sidste best. møde
Der er mistanke om problemer med manglende betaling I køkkenet. Kassebeholdning og “stregebogen”
overvåges I den nærmeste tid og der kommer et opråb ud I klubbladet næste gang.
Trænertøj – der kommer ikke nyt før til næste trænerdag.
Drejebog – afventer opdatering fra Annie. Herefter opdaterer Benny og printer.
Diskussion omkring hvor meget drejebogen bliver anvendt, eks. Senest ved lydighedslandskonkurrencen, hvor Susanne og Heide, som meget erfarne konkurrence-ansvarlige tilsyneladende
ikke har brugt den.
Ad nyt fra træner/hold
Ny hvalpestruktur/kursushold er startet op med tidsubegrænsede hold med rullende optag af nye hunde.
Der er pt. Ikke planlagt detaljer omkring hvordan fortsat medlemsskab og evt. Overgang til eks. CKA
skal foregå. Deltagerne betaler 975 kr, overført fra gammel struktur, dvs. Dækkende 10 gange.
Bestyrelsen vedtog forslag fremstillet af Annie, om at deltagerne kan tilbydes et medlemsskab der
betales forholdsmæssigt når de 10 trænings-gange efter holdopstart er passeret, svarende til resterende
tid af året.
Annie koordinerer med Dorrit ang. Hvad der har været lovet til kursisterne og skriver derefter ud ang.
Opkrævning.
Lone (hold-koordinator) bliver bombarderet med henvendelser fra personer der gerne vil starte på
forskellige hold og har brug for hjælp eks. Via hjemmesiden, til at folk bliver “sendt videre” til rette
vedkommende. Forslag om eks. At oprette en “tilmeld-agility” email osv. Desuden beklagelser over at
folk ikke respekterer telefontid.
Forslag om at klubben indkøber en telefon med taletidskort (med optankning), som kan blive klubbens
telefon. Steen koordinerer med Lone om hun er med på ideen og aftaler “telefon-tid”, så dette kan blive
opdateret på hjemmesiden.
Ad nyt fra udvalg
Intet nyt.
Ad Hunde sanseplads
Sansesplads – indvielse d. 26/9 kl. 16. Repræsentanter fra Aura vil deltage og overrække penge.
Inviter desuden Nordea og Kvickly, som også har bidraget.
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Der mangler nogle småting at blive lavet inden.
Skilte. 2 stk. Skal fremstilles.
Sanseplads (med stort)
Kun for hunde
Benyttes på eget ansvar
påføres “Odder DCH” og logo hvis muligt

Ad Grundkøb
Annie mailer materiale vedr. Jordkøb fra generalforsamling til Benny.
Gense vores regnskab og find beløb vi kan gå med til uden at bryde reglen om mindste
kassebeholdning (kassebeholdning skal modsvare et års udgifter) og derefter
Når bestyrelsen er enige om budgrænse afholder Benny et møde med Poul Erik og genoptager
forhandling.
Det blev desuden diskuteret at vi bør tage kontakt til Lars Kruse og påbegynde forhandlinger om
forlængelse af lejeaftalen, eks. Til 2040.
Ad Jubilæum
Afventer status fra Helle.
Løst diskuteret eks, at klubben kunne invitere kredsformand, lodsejere, tidligere formænd.
Ad konkurrencekalender 2015
Steen har rykket Heidi og Susanne for oplæg til konkurrencedatoer. Skal indgives til kredsen senest 1.
okt.
Elin kontakter rally-udvalget.
Alle konkurrence-datoer skal meldes tilbage til Helle, senest d. 15/9.
Alle melder 2 datoer i prioriteret orden, for hver konkurrence.
Ad hvalpe/nye hunde tilmeldingskoordinator
Diskuteret under nyt fra træner/hold
Ad Hjemmeside
Løse rygter om behov for opdatering. Ingen konkrete problemstillinger fremlagt – vi skal have mere
konkrete udmeldinger omkring oplevede problemer før vi kan gå videre.
Ang. at få koordinatorer til at lave opdateringer til hjemmesiden. Helle F. arrangerer møde mellem
koordinatorerne og Thomas, så han kan undervise i login/opdateringer osv.
Ad skur/udhæng
Skubbes til næste best. møde.
Ad Adfærdsbehandler/Ny træner
Tina kontakter Lone Venderby ang. at kontakte personen for at høre nærmere om hendes ønsker og
ambitioner. Klubben står fast på retningslinjer jf. drejebogen, at nye trænere skal starte på et i forvejen
etableret hold for at lære klubben at kende og klubbens etiske regler vedr. træning. Det blev bl.a.
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diskuteret at det nystartede hvalpehold evt. kunne bruges.
Ad helhed i klubben
Sættes som et af de første punkter på dagsorden til næste best. møde.
Eventuelt
Dræn foran huset. Ole B. har tilbudt at stå for etablering.
Lapning af huller foran huset. Benny skaffer sand (samt store sten til sanseplads).
Rabatkort til Jagt og Fiskeri skal fornyes. Helle F tager bolden.
Flere bestyrelsesmøder. Vi koordinerer over mail og finder en dato i starten af Oktober. Benny
udsender forslag til datoer.
Annie koordinerer med Helle ang. hvilke mails skal videresendes til hvem.
Gave til DM deltagere. Vi bestiller 4 veste til deltagere (ser lige nu ud til 3 agility deltagere) plus
fanevagt.
Behov for mere og udskiftning af træningsudstyr til agility, bl.a. pga mange hundeførere og slitage.
Annie laver en indkøbsliste til godkendelse, men bestyrelsen mener at indkøbet grundlæggende er ok.
Ad Leder til næste klubblad
Steen skriver. Deadline d. 15/11, da klubmesterskab er d. 8/11 (deadline er 7 dage efter klubmesterskab
jf. Drejebogen).
Helle F. tager brød med til næste møde.
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