Mødereferat bestyrelsesmøde
mandag, den 8.2.2016 – kl. 19.00
Til stede:

Finn Kisling-Møller, Mette Adamsen, Johnny H. Pedersen, Stig Møller Carlsen og Hans-Henrik
Tungelund.

Mødested:

I klubben

Referent:

Hans-Henrik Tungelund

Punkt:

Emne:

1.

Fotografering.
Bestyrelsen fik (forhåbentlig) taget et skarpt og vellignende billede til hjemmesiden :-)

2.

Præsentation.
Alle øvrige i bestyrelsen præsenterede sig for Finn, der jo er forholdsvis ny i klubben.

3.

Konstituering.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Stig som næstformand og Hans-Henrik (HH) som sekretær.

4.

Passive medlemmer.
Finn sat ind i arbejdet og tankerne der allerede er gjort. Der er fulgt op på debatten fra
generalforsamlingen, og klubben er ikke forpligtet til at have en sådan ordning. Enighed om ikke at
fortsætte ordningen med passive medlemmer fra 2017. I stedet stemning for at indføre et
hundelufter gebyr, for dem der gerne vil bevare et tilhørsforhold til klubben, og gerne vil kunne
komme og lufte hund på klubbens område. Det giver ikke medlemskab af Landsforeningen og
kredsen. Det bliver for tidligere medlemmer af klubben, og samme pris som de passive medlemmer
har betalt. Stig formulerer et regelsæt til næste bestyrelsesmøde.

5.

Ansøgning til Initiativfonden.
Emnet oppe, da der tales om at nedlægge fonden. Finn sat ind i historikken omkring nyt klubhus. Vi
er registreret som potientielle ansøgere, men grundet omkostningerne i fbm. at vores grund er
kortlagt (som forurenet grund), er vi nødt til at afvente Regionens eventuelle undersøgelse af
denne, inden vi kan gå videre med at søge penge til byggeriet.
Sidste: Regionen starter undersøgelsen op her i foråret/sommeren.

6.

Kreds 3 møder, besparelser/kontingentforhøjelser på Landsmødet.
Kreds 3 generalforsamling tirsdag d. 16.2.2016. Finn deltager og har frie hænder til valg af ny
formand.
9.3.2016 afholdes kredsrådsmøde hvor de foreslåede besparelser/kontingentforhøjelser fra
landskassereren skal debatteres. Vi afholder bestyrelsesmøde d. 29.2.2016 for at have DcH
Kaløvigs holdning til forslagene klar.

7.

Brugerundersøgelse?
Hvad skal til for at folk bliver i klubben? Hvordan kan vi være mere synlige? Hvad ønsker
hundeførerne, hvad skal DcH være, konkurrence/alm. træning?
Mette tager med til trænermødet, at klubben skal være bedre til at tage imod nye
hundeførere/fange nye ind.
Hvad kan være med til at binde klubben bedre sammen? Skal holdene fotograferes? (med folks
accept selvfølgelig). Klikker intro-kurset var en stor succes da mange afdelinger af klubben var
repræsenteret.
På Google kan man lave en anonym brugerundersøgelse. Afkrydsningssvar. Stig laver et udkast til
næste bestyrelsesmøde.

8.

Effektivisere bestyrelsesarbejdet.
Vi skal gøre det mere strømlinet, med en fastere fordeling af opgaverne måske? Plan for hvad
bestyrelsen skal arbejde med i år? Vi kan forberede møderne bedre. Vi arbejder videre med
Dropbox formen, med deadline fredag/møde mandag.

Foreningslederuddannelsen i DcH. Den har ikke været den store succes. Vi ser hvad der byder sig,
Finn er ikke uinteresseret.
9.

Forsikringer.
Vi skulle være dækket ind, også med plæneklipperen da den er under 25 HK. Vi skal være
opmærksomme på at vi ikke er dækket ind i fbm. klubhusbyggeri.

10.

Privatliv.
Trænerne vil ikke have tlf.nr. på hjemmesiden. De oplyser selv deres tlf.nr. på holdene hvis de vil.
Skal trænerne have en mailadresse knyttet til klubben? Trænerne spørges til næste trænermøde.
Fortsat anonyme holdlister på hjemmesiden. HH renser dem for tlf.nr. og mailadresser.

11.

Årskalender.
Den traditionelle aktivitetskalender er død. Den var svær at lave, da datoerne altid kom sent eller
aldrig. HH har de senere år brugt Googlekalenderen der ligger på hjemmesiden. Alt til kalenderen
sendes til HH: lydighed@dch-kalovig.dk Måske vi skal gøre mere opmærksom på den/gøre den
mere synlig? HH og Stig ser på det, samt hele hjemmesiden d. 2.3 2016 kl. 10.
Næste bestyrelsesmøder: 29.2 - 18.4 - 13.6 – 5.9.
Hvornår skal klubmesterskabet afholdes? Tages op på trænermødet.
Skal vi fastholde formen med klubfest samme dag? Det har været lidt noget rod med pokalerne i
2015. Der står 5 vandrepokaler i klubhuset til afhentning. Skal vi tænke i fornyelse af hele
pokaltildelingen? Vi går i tænkeboks.

12.

Visitkort.
Visitkort til at reklamere for klubben? God idé. Vi bestiller 500, det koster kr. 250.
Velkomstskilt på pladsen? Vi har talt om det før, og udskudt det i fht. nyt klubhus. Men hvad vil
det koste i f.eks. A2. Mette forhører sig lidt.

13.

Kurser etc. på hjemmesiden.
Vi modtager meget materiale fra Lands, Kreds og udvalgene. Vi kunne godt lægge relevante kurser
og konkurrencer vi modtager, der ikke findes på dch-tilmeld f. eks. fra DKK, på hjemmesiden. HH
sorterer og lægger på hjemmesiden.

14.

Rabatkort.
Klubbens medlems/rabatkort efterspørges. Vi skal lige høre Francks om ordningen fortsætter.
Vi laver 20 og lægger dem i klubben. Mette ser om hun har filen med kortene.

15.

Titer-test.
Mail fra hundefører ang. titer-test (antistof test). Accepterer DcH denne test, i stedet for de
alm. vaccinationer? Mette skriver til Landsforeningen.

16.

Medlemstallet falder.
Medlemstallet er faldet til lige under 100. Mette gør op til næste bestyrelsesmøde hvor mange der
er hhv. betalende og gratis i klubben.

17.

Træner klikkerkursus.
Indbydelse til klikkerkurset for trænerne er sendt ud. Der skal reklameres for det på
trænermødet d. 22.2.2016.

18.

Nøgler til klubben.
Vi rydder op i nøgle junglen. Vi skifter cylindere i klubhuset og i skuret. Der bliver depositum på de
nye nøgler.

19.

Nye lamper.
Vi skal have fremskaffet 3 nye master, den ene til erstatning for den ved P-pladsen. Nogen der
kender til noget i den anledning? Vi har indkøbt lamperne, og vi skal også nok få strømmen til at
række ved at skifte til LED efter behov.

20.

Godkendelse af indkøb.
Skal vi have indført en bagatelgrænse for hvad der skal godkendes af bestyrelsen inden indkøb?

Der er stemning for at fortsætte med at skrive rundt. Intet svar er accept.
21.

Startgebyr Eliteturneringen.
Vil klubben, i lighed med tidligere år og som ved deltagelse ved DM og NM, betale startgebyret for
Hans-Henrik, det er i år steget til Kr. 1000? Det er godkendt.

