Mødereferat bestyrelsesmøde
Onsdag, d. 1.03.2017 – kl. 19:00
Til stede:

Finn Kisling-Møller, Stig Møller-Carlsen, Johnny H. Pedersen, Bjarne Pless og Hans-Henrik
Tungelund.

Mødested:

I klubben

Referent:

Hans-Henrik Tungelund

Punkt:

Emne:

1.

Kursusansøgninger, hvordan?
Vi laver en lille vejledning, der kan bruges hvis man ønsker at komme på kursus. Stig skriver og den
lægges på hjemmesiden.

2.

Skal trænere betale for spotkurser?
Nej, trænere skal ikke betale for at deltage i vores spotkurser. Og kun trænerne :-)

3.

Nøglesag.
Vi ændrer nøglereglementet. Det er ikke holdbart at der er trænere der ikke har nøgle, fordi de
ikke vil betale et depositum. Der er altså ikke depositum. Det koster kr. 100 at få en ny nøgle, hvis
man mister den. Nøglen skal afleveres, hvis man stopper i en funktion der kræver nøgle. Johnny
holder regnskab med nøglerne. De der har betalt depositum, får det refunderet. Tilbagebetaling
på næste trænermøde.

4.

Ansøgninng fra Jill om sponsorstøtte til VM deltagelse.
Jill har qua sit Danmarksmesterskab i 2016 i DKK SPH, kvalificeret sig til VM for sporhunde i
Slovenien i år. Da hun stiller op for DcH, har vi besluttet at støtte hende økonomisk med kr. 1000
til rejsen. Vi vil bede hende, om hun efterfølgende vil skrive f.eks. en artikel, vi kan bruge til PR
for DcH Kaløvig.

5.

Kredsmøde/Landsmøde.
Der er forslag til landsmødet d. 18.3, om at der skal vælges en næstformand, samt at landsformanden honoreres med kr. 10.000/md. Der skal i år vælges ny landsformand, og der er pt. ingen
kandidater til posten. Der er inden da et forslag på kredsrådsmøde i kreds 3 d. 7.3, om at kredsen
skal orientere hovedbestyrelsen, om at DcH Riiskov ønsker at der ses på de store udgifter i
landssekretariatet. Lidt kringlet. Vi har besluttet at støtte forslaget om at honorere
landsformanden, men mener også samtidig at der bør evalueres på forretningsfører-funktionen.
Får DcH noget for pengene? Derfor bakker vi også op om forslaget fra DcH Riiskov.

6.

Nosework kursus og pris.
Alletiders kursus! Vi har talt lidt om prisen, men vi håber at sådan et kursus vil medføre, at det er
noget vi selv senere vil kunne tilbyde i klubben. Spændende hundearbejde.

7.

Fastholdelse af medlemmer. Oplæg fra Mette/Charlotte.
Super initiativ! Hvad har medlemmerne af ønsker og tanker om klubben? Vi har talt om, at der
måske skal være en tovholder på undersøgelsen. At der skal følges op ved at der mødes op på
holdene, for at indhente ideer og kommentarer. Stig går videre med sagen.

8.

Kursus med Jan Østergaard.
Godt initiativ at følge op på klikker-kurset til trænerne, med Jan der er en kapacitet på området.
Selvom vi netop har haft et klikkerkursus, vil bestyrelsen vil gerne støtte økonomisk, da der også
indgår egenbetaling.

9.

Ny bank.
Det har vist sig meget besværligt at overføre kassererposten i Nordea regi. Derfor har vi skiftet
til Djurslands Bank. Og vi har derfor fået nyt kontonr. Det skal rettes på hjemmesiden. HH
tjekker hele hjemmesiden igennem for det rigtige kontonr.
På længere sigt, faktisk til næste generalforsamling, skal vi have lavet om i vedtægterne, så

kassereren ikke alene er tegningsberettiget. Det vil være fornuftigt at der er mere kontrol med
råderetten over klubbens konto, og det vil fremover være lettere ifm. skift af kasserer.
10.

Klikkerkursus Allingåbro hundeskole.
Vi har som tidligere skrevet, fået en forespørgsel på at afholde et klikkerkursus for Allingåbro
hundeskole. Det vil Inge og Charlotte gerne. Vi har talt om timeprisen og kørepenge, men vil også
høre trænerne om hvor prisen skal ligge. Det skal også afspejle prisen på vores andre kurser, og
andre klikkerkurser.
De kommer til møde i morgen torsdag d. 2.3. hvor der aftales nærmere mht. indhold, antal gange og
deltagere. HH deltager i mødet.

11.

Nyt DcH konkurrenceprogram.
Der er kommet et nyt revideret konkurrenceprogram i lydighed. Det nye er, at det nu er sat op
efter øvelser, og ikke som tidligere efter klasser. Det har gjort det mere overskueligt, og noget
kortere. Der er vist enkelte mindre ændringer. E-klassens spor har nu fast 4 knæk og 2 spidser.
Vi indkøber 30 nye hæfter, så alle lydighedstrænerne har en, og så kan vi sælge de resterende til
interesserede hundeførere.

12.

Evt.
Manglende lys i den lille mast. Johnny og HH ser på det i morgen. Der er en pære, der forhåbentlig
kan bruges i en af lamperne i skuret. (Er gjort)
Kæde over indkørslen? Reno Djurs har sagt god for en kæde, bare den kan tages væk af dem.
Den skal nok sættes op kort efter indkørslen til Johnson Control, så uvedkommende kan se den, og
ikke skal bakke hele vejen tilbage. Så skal vi også have flyttet skiltene. Vi skal have set på
matrikelgrænsen, og talt med naboen. Johnny hører Hans ang. kontakt, han kender dem.

13.

Næste møde.
Onsdag d. 19.4.2017 kl. 19:30 i klubben. HH sender reminder ud lidt før.

