Referat af bestyrelsesmøde
Dato: 23082016
Tid: 18.30
Sted: Hos Christina.
Ansvar for dagsorden: Alle
Mødeleder: CHRISTINA
Referent: Bodil
A. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
B. Godkendelse af referat: Godkendt
1. Siden sidste (o) Christina
a. Fra landsorganisation:
b. Fra kredsen:
c. Lokalt:
i.
Siden sidst (alle)
● Budget: (AG) Udsat. O
 rientering kommer pr mail.
● Forsikring for nye hundeførere: de første 2 gange for hf’er er en
prøveperiode. Snakken går på at vi har betalt for en udvidet
forsikring, lige så snart hundeførerne har begyndt på et hold. Hvis
de holder efter 2 gange, kommer vi til at mangle nogle penge.
Aftalen blev at de orienteres om, at de første to gange er der ikke
forsikring på. Det er først, når kontingenten er betalt at hunden er
dækket af den udvidede forsikring.
● T-shirts. Tilbud fra fiskernesindkøbsforening (CA) CA har fået et
billede med t-shirt, hun spørger til om vi kan få nogle op i klubben
med prisliste. Kan vi få flere farver? Logo på bagsiden?
2. Orientering fra udvalg.
a. Renoverings Udvalg/aktivitetsdag:
i.
Evaluering arbejdsdag (alle) Det var en go dag, effektiv.
b. Trænerudvalg:
i.
status for holdene resten af året 2 Hvalpehold er nu i gang, og der er flere
der ringer og spørge til kommende hvalpehold.
ii.
Familieholdet fortsætter som sædvanligt. Der er ca 12-15 hundefører der
givet tilsagn til de vil gå på holdet.
iii.
B/A/ E Er et stort hold og de fortsætter som sædvanligt. Der er ca 10
hundeførere. På C-holdet er der 12. De fortsætter også som sædvanligt.
iv.
Der drøftes muligheden for oprettelse af et weekendhold.
v.
Overbygning på grunduddannelse: 5
 trænere afsted på overbygning i
lydighed, rally og agility
c. Info:
i.
små ændringer på tilmeldingsside, som skal gøre det mere oversskueligt for
hundeførerne.
d. Konkurrence: gennemgået. Problemstillingen med manglende sporlæggere og
forsikringsforhold for hjælpere, der ikke er medlemmer bliver diskuteret. Der
ønskes en tydelig udmelding fra kredsbestyrelsen på skrift og i årsbogen.
e. Sponsor: Jens Henrik sender nyhedsbrev ud til sponsorer mdr september, og han
vil lave en liste på hvilke sponsorer der giver.
f. Aktivitetsudvalg:
i.
kommende høstfest sidst tilmeldning i morgen. Der er hidtil tilmeldte 9.
g. Temperaturmåling. Hvordan går det i klubben? Der har været et forespørgsel om
at man byttede trænere engang imellem, det giver nye øjne og det er kun positiv.
h. Næste mødedato: D. 27/9 Hos Bodil kl. 19.00

i.

Eventuelt:

