14-01-2015 Bestyrelsesmøde
Fremmødte:
Annie, Tina, Helle S, Steen, Benny, Elin
Bankkontoudtog
Ok.
Opfølgning fra sidste best. møde
Karen Frost mange gode input. Starter planlægning til marts, så tid nok endnu. Tina tilbyder hjælp
med koordinering.
Steen Nielsen overvejer at melde sig som hvalpetræner. Pt. kan vi optage 20 hvalpe, men har brug
for at kunne tage flere op. Der er nok på venteliste.
Benny har skrevet til Pernille ang. fremsendelse af materialer, lister, osv.
Fravalgte at skrive til træningskoordinatorer ang. “mere helhed i klubben”, bl.a. grundet en
tætpakket dagsorden. Diskuteres videre iflg. pkt på dagsorden.
Medtag på næste best. mødes dagsorden, at diskutere jubilæumsevents for 2015. Der er afsat 5000
kr. på budget til sådanne aktiviteter.
Indkaldelse til GF blev gjort rettidigt.
Ad Nyt vedr. træner/hold
Intet at berette.
Ad Nyt vedr. udvalg
Intet at berette.
Ad Mere helhed i klubben
Springes over. Skal diskuteres videre efter generalforsamlingen.
Ad Grundkøb
Kontakt til Anne Bonefeld. Kommunen, med borgmesteren i spidsen er interesseret i klubbens
forhold og anerkender behovet for at bevare klubben i kommunen.
Ad Generalforsamling
Ordstyrer kandidater: Susanne, Per - begge har tilmeldt sig.
Ordstyrer bedes holde styr på at forsamlingen ikke råber op ved valg til bestyrelse/tillidsposter.
Sekretær v. GF (i Bennys fravær): Elin
Formand har brug for informationer ang. eks. oprykninger til beretning - koordinatorer bør kunne
hjælpe.
Benny skriver et kort stykke ang. jordkøb, som Helle kan læse op.
Indkommet forslag fra Lone V. medtages ikke på GF, men vil blive behandlet ifm.
trænerkoordinering. Ikke modtaget øvrige forslag.
Fastsættelse af kontingent: fortsættes uændret.
Elin ønsker at opstille som kandidat til en bestyrelsespost.
Præcisering ang. valg: ikke valgte kandidater til bestyrelsen, i tilfælde af kampvalg, bliver ikke
automatisk valgt eller kandidat til at blive suppleant, men skal melde sig aktivt som kandidat til
suppleant.
I tilfælde af kun to suppleant kandidater, vil de valgte blive adspurgt på stedet om de vil konstituere
sig frivilligt som hhv. 1. og 2. suppleant. Hvis ikke skal forsamlingen bedes om at vælge 1.

suppleant ved stemmesedler.
•
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•
•
•
•

•

Træningskoordinator: Tina Lund på valg
Køkken: Ida på valg, Henriette et år tilbage
PR og udklip: Joan på valg
Hjemmeside: Thomas Klithav Hansen på valg, Helle F. et år tilbage, Annette Tofte
(suppleant) på valg,.
DCH nyt: Tove Bak på valg, suppleant Gitte Boesen på valg, Chalotte Glintborg et år
tilbage
Fanebærer: Per Boesen på valg
Fanevagt: Søren Condrup på valg
Sporarealer: Susanne Knudsen og Søren Condrup på valg (een post der deles pt.)
Materialer: Søren Condrup, Bent Resting, Andreas Breuer (modtager ej genvalg). Alle på
valg
Konkurrenceudvalg
• Lydighed: Troels Poulsen på valg, Heidi Mortensen et år tilbage, suppleant: Susanne
Knudsen på valg
• Agility: Anette Tofte på valg, Camilla Jensen et år tilbage (indtrådt i stedet for Annie
Dybvad udtrådt i utide, suppleant: 1 suppleant skal vælges
• Rally: Tove Bak på valg, Joan et år tilbage, suppleant: Elin på valg
Aktivitetsudvalget: May-Britt Hemmingsen har et år tilbage (indtrådt i stedet for Sara), Lone
B er på valg, 1 Suppleant skal vælges.

Benny skriver ud til personer på valg og beder om tilbagemelding hvorvidt de ønsker genvalg
Ad Føl på hvalpeholdet
Indkommen forslag fra Lone V om føl på hvalpeholdet afvises som punkt på generalforsamling og
behandles på bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker at opdatere klubbens
position og indskrive reglerne i Drejebogen.
Føl kandidater vi måtte have nu, skal opfordres til at være føl på et hvalpehold i foråret. Hvis de gør
det kan de tilbydes træneruddannelse påbegyndelse til efteråret.
Ad Evt.
Vin uddelt til lodsejere af Benny og Susanne.
Vin skal uddeles til lodsejerne af træningsarealerne ved klubhuset ifm. overdragelse af årlig check.
Benny checker op på om dette er beskrevet Drejebogen.
Ang. trænertøj. Der ligger 4 sæt der skal uddeles. Steen forsøger at få tryk på og ligge dem klar til
afhentning i klubhuset inden GF. Steen skriver ud til de relevante personer og gør opmærksom på at
det kan afhentes og tøjet betragtes dermed som uddelt.
Onsdag 4. el. 11. Feb kl. 19:30 forslåes til konstitueringsmøde for den nye bestyrelse efter valget på
GF.
Ad. leder til næste blad
Helle Hansen, deadline i februar.

