10-08-2015. Odder DCH bestyrelsesmøde, referat
Helle S, Helle F, Annie, Elin, Benny, Ole, Tina
Ad nyt fra Aktivitetsudvalget
ved. Elin, Lisbeth og Bent
Fremlæg af oplæg til indbydelse for 50 års jubilæumsfest.
Undersøgt mulig leje af Saxild skole. Det undersøges om Saxild skole kan forhåndsreserveres,
desuden skal tilmeldingsfrist sættes 1 måned før. Udvalget vælger menu og går videre med
planlægning/forberedelser.
Ad Bankkontoudtog
Ikke fremvist.
Ad Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
DCHs vaccinationsregler skal på hjemmeside.
Drejebog for hvalpehold er næsten færdig. Annie tages med ind over ang. detaljer omkring betaling
samt fortsættelse på øvrige hold, efter endt hvalpehold.
Benny lægger faneblade ind i den udskrevne drejebog i klubben.
Benny skal lave aftale med nyt (billigere/bedre web-hotel) og koordinere flytning med Thomas.
Jubilæumspokaler, modtaget tilbud på at lave krus med jubilæumslogo – kan bruges som
eringdringsgave ifm. klubmesterskabet. Benny laver udgave af jubilæumslogo i sort/hvid og tilføjer
årstal under logo ”1964 – 2014” og sender til Annie.
Benny udsender opdatering ang. arbejdsdag, med opgivelse af starttidspunkt.
Ad Nyt fra Træningskoordinator og Hvalpeholdet
Bekymring omkring mangel på trænere til agility præ-hold ifm. at vi skal kunne tilbyde videre forløb
til alle efter endt hvalpehold.
Ad Ikke Aktive trænere og konkurrencedeltagere
Passive medlemmer kan ikke deltage i konkurrencer i DCH, som repræsentant for Odder DCH.
Desuden skal én eller flere betroede medlemmer have godt kendskab til både HF og H (klubben
skal kunne sige god for HF og H der konkurrerer som repræsentant for Odder DCH), hvis en HF
ønsker at stille i konkurrencer for Odder DCH, som aktivt medlem der ikke deltager i træning. Dette
dog som en undtagelse, idet hovedprincippet er at kun medlemmer der aktivt deltager i klubben,
herunder deltager i træning, kan stille i konkurrencer for Odder DCH.
Ad Arbejdsdag
Det reparerede areal foran klubhuset indhegnes med rafter på to sider (siden mod p-pladsen og
siden mod træningspladsen).
Udskiftning af de gamle liggende telefon-pæle med nye pæle (samme dimension som dem der er
brugt ved hængebroen).
Derudover har Benny en liste med opgaver.
Ad Velkomstfolder
Vores nuværende ”velkomstfolder” omdøbes til brochure. Alle holdlederne skal gennemlæse og
komme med input til ændringer – indtil nu er der kommet input fra Hvalpehold og Rally.
Tina koordinerer indtil videre ang. opdatering ad velkomstbreve.
Ad Jordkøb
Intet nyt siden sidst.

Ole går med i ”udvalget” ang. jordkøb og der arbejdes videre. Der skal laves et opdateret budget
der inkluderer alle de følge omkostninger vi kan forestille os, eks. til etablering af hegn, tinglysning,
landmåler, mv.
Ad Eventuelt.
Temadag ang. frivillige i DCH d. 24 okt. i Sabro (heldagsarrangemet). Helle S og Helle F deltager.
Klubben indkøber en brugt havetraktor til græsslåning af dette areal mv. Der skal laves en plan for
opbevaring dvs. findes en løsning med udvidelse af skuret så den kan stå aflåst, og samtidig være
let tilgængelig i klubben.
Der har været tilfælde af træningsaflysninger i starten af august, tilsyneladende grundet usikkerhed
om hvornår der er træningsfri i kalenderåret. Det præciseres hermed at der generelt i Odder DCH
trænes hele året, undtaget juli og december måned, samt på helligdage.
Der er kommet præcisering fra DCH at konkurrence deltagere ikke må frameldes grundet
manglende eller for sen betaling. Når fristen er overskredet skal konkurrencegebyret betales. Hvis
ikke det er muligt at få medlemmet til at betale skal dennes klub betale.
Odder DCHs nuværende praksis, omkring at automatisk framelde konkurrence deltagere, ved for
sen eller manglende betaling af konkurrencegebyr, er således ikke tilladt og vi skal derfor have
gjort opmærksom på dette til konkurrence udvalgene og lavet en notits i Drejebogen.
Leder til næste blad (ultimo oktober): Helle F.
Annie medbringer brød til næste best. møde (onsdag d. 30. sept. kl. 19:00).

