Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde i DCH-Risskov onsdag den 13. juni 2018 kl.
19.00 i Klubhuset.
Tilstede:
Afbud:

Astrid, Hanne (referent), Ole, Peder Bo, Rosa og Thomas
Sidse

Dagsorden
1. Gennemgang af referat fra sidste møde v/Ole
Ole gennemgik referatet fra sidste Bestyrelsesmøde den 21. marts 2018.
MobilePay er sat i værk, og det virker.
Aktivitetsudvalg bliver ad hoc udvalg.
Opstart Begynderhold i Rally bliver udskudt til efter sommerferien.
2.

Økonomi v/Rosa og Ole
Rosa og Ole gennemgik Klubbens økonomi. Vi er færre medlemmer end på samme tidspunkt i
2017.
a) Hvordan laver vi overskud?
Ole har haft møde med AG -og Lydigheds-udvalget om at skaffe flere medlemmer. Der er
fremkommet et forslag om at lave et kombineret AG-/Lydigheds-/Rallyhold efter
hvalpeholdet. Vi mister for mange medlemmer, når man afslutter hvalpeholdet. Vi er i
trænermangel, så vi kan ikke tilbyde at fortsætte på diverse hold.
AG er i gang med at lave et Præ-Agilityhold. Der er pt. 4 hunde, der har ytret ønske om at
starte. Vi skal tænke kreativt for at fastholde medlemmerne.
Anne-Marie Lindhardt vil være Primus Motor for Præ-Agility og der vil blive trænet på DcH’s
arealer.
Tanken er at de forskellige aktiviteters trænere, skiftes til at træne.
Planen er, at det skal være et tilbud over 12 gange: 4 x AG, 4 x Lydighed og 4 x Rally.
AG har besluttet at starte hold med Præ-Agility i april og september. Varighed 12 gange.
Vi besluttede at starte Introduktionshold op i august med 4 x Rally, derefter 4 x AG og til sidst
4 x Lydighed. Der vil blive forsøgt at træne Introduktionsholdene om onsdagen.
Der tages kontakt til Hvalpeholdet, at vi kan tilbyde plads på disse hold efter sommerferien for
at fastholde hundene i klubben.
Prisen på Introduktionshold er kr. 100 pr. mdr.. For Præ-Agility over 12 gange bliver prisen
kr. 1300.
Informationen vil blive sat op i informations-skabet uden for Klubhuset og lagt på
Hjemmesiden.
Vi vil på fremtidige møder have et fast punkt om fastholdelse af medlemmer.
Alle der stopper på hvalpeholdet skal tilbydes plads på Introduktionsholdet.
A) Ændring af budget
Der er ændret i budgettet for Agility pga. halleje i Hadsten.
B) Instruktørkurser - evt. egenbetaling
Såfremt der ikke bliver flere medlemmer i klubben, ser Bestyrelsen sig nødsaget til at bede
om, at kurser for en periode bliver delvis for egen regning.
Bestyrelsen forventer, at kursister, der har fået en viden på kurser, laver vidensdeling til
klubbens trænere, når kurset er betalt af Klubben.

3.

Nyt fra udvalgene:

Lydighed v/Sidse
Ole har deltaget på trænermøde. Alt forløb roligt.
Sidse har lavet opslag om Klubmesterskabet d. 15/9-2018.
DGI v/Ole
Intet nyt.
Agility v/Peder Bo
Risskov Agility Cup 2018 har haft mandefald.
Der er 100 tilmeldinger til den kommende weekend.
Aktivitetsudvalg v/Alle
Der afholdes Sankt Hans og der planlægges en øl-aften i løbet af efteråret.
Rally v/Astrid og Hanne
Konkurrence afholdes d. 25. august 2018.
Der vil blive slået græs forud for konkurrencen.
Pokaler til konkurrencen vil blive indkøbt hos Steens Skomageri og Rally skal vende tilbage til
Ole med hvor mange pokaler, der skal bruges.
Datoen for Rally-konkurrence skal ændres i 2019.
4.

Hovedbestyrelsen v/Ole
Siden marts måned er der ikke udbetalt penge til nogen. Kassereren har først for nylig fået
adgang til at udbetale fra diverse konti.

5.

Byggeudvalg v/Ole
A) Status på tilbygning.
Ole har talt med Terese om en byggeansøgning.
Men er det forsvarligt, nødvendigt med så stort et projekt pga. klubbens økonomiske
situation.
Dags dato (13/6-2018) har Ole haft møde med Jytas om pavilloner.
Ole havde et budget på 150.000 kr. Det bliver en stor udfordring at holde sig inden for den
pris. Ole vil høre nærmere.
Ole har modtaget mail med tilbud fra Jytas på de ønskede pavilloner den 15/6-2018. Men Ole
takkede pænt nej grundet prisen. Der arbejdes dog fortrøstningsfuldt videre på sagen.
B) Renovering af eksisterende toiletvogn?
Kan komme på tale, hvis pavilloner ikke bliver aktuelt.
Der vil blive afholdt malerdag af klubhus, da det trænger meget. Bestyrelsen finder en dag og
der vil komme opslag i Klubhuset.

6. Kreds v/Ole
Intet nyt.
Initiativfonden starter op igen. Peder Bo vil gerne deltage på næste møde i Kredsen for at
informere om det.
7. Eventuelt v/Alle
Ole har indkøbt reservedele til partyteltet.
Kurser fra Agria-forsikring. Opslag hænges op i Klubhuset.

Ole får adgang til at kunne udbetale penge.
Ole har igen fået klager over løse AG-hunde, når der er andre holder træningsarealerne. Ole
bad så mindeligt om, at man tager hundene i snor, når man går op til AG-banen.
Ole indkøber en ny buskrydder til at rydde feltet til erstatning for den, der blev stjålet.
Der bliver lavet en oversigt til Klubmesterskabet d. 15. september 2018.
Ole har fået et tilbud om hundemad. Det blev et pænt ”nej tak”.
Ole har fået et tilbud på logoer 8 x 10 cm. Peder Bo har fået tilbuddet med hjem, for at se om
han kan få et billigere tilbud.
Rosa spurgte til om vi stadig skal have 3 personer til at logge ind. Bestyrelsen mente ikke, at
det var var nødvendigt. Ole kontakter Winkas.
Rosa spurgte til Spotkurser – taget klubbens situation i betragtning. Bestyrelsen synes, det
kunne være en god ide. Ole mente, at punktet kunne tages op på næste Trænermøde.
Næste Bestyrelsesmøde afholdes den 5. december 2018. Tidspunkt og sted følger senere.
Der var ikke mere at behandle på dette møde.

