Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde i DcH-Risskov
torsdag den 7. april 2016 i Klubhuset
Tilstede: Hanne (referent), Ole, Peder Bo, Rosa, Sidse og Thomas
Fraværende: Dorthe
Da det var første møde efter Generalforsamlingen, konstituerede Bestyrelsen sig som følgende:
Formand, kontakt til DGI og Idrætssamvirke: Ole Surland
Næstformand
: Sidse Rørvig
Kasserer
: Rosa Hansen
Sekretær
: Hanne Winther Pedersen
Menigt Medlem
: Peder Bo Nielsen
1. Suppleant og Kredsrådsrepræsentant
: Dorthe Dahl
2. Suppleant
: Thomas Bak Håkansson
1. Gennemgang af referat fra sidste møde v/Ole:
Referatet fra Bestyrelsesmødet d. 8.december 2015 og fra Generalforsamlingen d.10 februar blev
godkendt.
2. Økonomi v/Rosa:
Der er 130 medlemmer. Der mangler dog nogle enkelte indbetalinger.
3. Landsmøde 2016 v/Ole:
Ole gav en kort orientering fra det nyligt afholdte Landsmøde i DcH. DcH er en forening med store
økonomiske udfordringer. Initiativfonden er blevet skrinlagt på ubestemt tid, hvilket får
konsekvenser bl.a. for DcH-Risskovs tanke om at udbygge vores klubhus. Referat fra Landsmødet
vil blive udsendt fra Landsforeningen.
4. Nyt fra Udvalgene:
Lydighed v/Sidse:
Lydighed/Rally har fået nyt Sponsorfirma ”Simbas”.
Lydighedsudvalget vil gerne have en udskrift over forbrug. Bestyrelsen besluttede, at hvert udvalg
fik et udskrift over forbrug ca. hvert kvartal.
Vi gennemgik et nyt punkt i Trænerkompendiet. Bestyrelsen var ikke helt tilfreds med
formuleringen. Det virkede mere som pisk end som gulerod. Ole formulerer en ny tekst, som er
mere spiselig for alle. Den vil blive sendt til gennemlæsning hurtigst muligt.
Sidse har tjekket prisen på et nyt nøglesystem til Klubhuset. Det vil koste ca. kr. 30.000 for 3 døre,
så forslaget er/bliver ikke aktuelt.

DGI v/Peder Bo:
Der var intet til punktet. Ole bliver den fremtidige kontakt til både DGI og Idrætssamvirke.
Agility v/ Peder Bo:
Peder Bo gav en kort orientering fra stævnet på Vilhelmsborg d. 2/4-3/4 2016. Stævnet forløb rigtig
godt og DcH-Risskov har fået stor ros for arrangementet.
Vinterhallen får lavet kunstgræs i løbet af sommeren, hvilket bliver rigtig godt for både 2 – og 4benede. Pt. løber man i sand/grus.
Thomas oplyste, at der er sagt nej til 5-6 hundeførere på Agilityholdene p.gr.a. trænermangel.
Vi havde en igen- igen diskussion om fortolkningen af kontingentindbetaling, når der er flere hunde
med samme fører. Punktet tages op igen, når vi nærmer os tiden for oplysning om kontingent 2017.
Aktivitetsudvalg v/Dorthe:
P.gr.a. Dorthes fravær var der intet til dette punkt.
Rally v/Hanne:
Der kom mange nye hundeførere på Rally-Begynderholdet efter nytår. Dette betød, at der blev
oprettet en venteliste. Men i løbet af foråret er nogle Hundeførere er faldet fra igen. Rally har dog
bestemt, at vi nu er så langt henne på foråret, at vi ikke tager nye ind førend efter sommerferien.
Kodelåsen til Rally-redskabsskuret er blevet udskiftet med en almindelig hængelås. Det er kun
trænerne, der har nøgle til at åbne skuret. Menige medlemmer må vente på, at trænerne kommer og
lukker op for redskabskuret. Hanne meddeler dette til Rally.
6. Hovedbestyrelsen v/Ole:
Ole skal til møde og der vil blive udsendt et referat på et senere tidspunkt.
7. RcH 40 års Jubilæum som DcH-klub 2016 v/Alle:
Da Initiativfonden er blev skrinlagt på ubestemt tid, foreslog Ole at droppe jubilæet og i stedet
bruge pengene til en renovering af klubhuset.
Vi besluttede, at vi hellere vil bruge lidt flere penge på afholdelsen af Klubmesterskab/Klubfest i
september 2016 i stedet for at bruge op mod kr. 25.000 til en jubilæumsfest.
8. Byggeudvalg v/Ole:
Der skal laves en facade/snittegning af ombygningen af Klubhuset i forbindelse med ansøgningen
hos kommunen. Vi blev enige om at bruge max. kr. 5000 til facade/snittegning.
9. Kreds v/Dorthe og Ole:
Der er blevet valgt ny Formand i Kredsen – dog kun for 1 år.
10. Eventuelt v/ Alle:
Rosa oplyste, at Winkas regnskabssystem fungerer nu. Så hun mener ikke, at det er nødvendigt, at
udskifte regnskabssystemet.
Skal systemet udskiftes, skal det også ske ved et regnskabs begyndelse og ikke midt inde i en
regnskabsperiode.

Rosa vil gerne have at udskriften af holdlisterne bliver sorteret efter hold. Dette lovede Ole at
hjælpe med.
Rosa oplyste, at klubhuset har et kæmpeforbrug af vand. Det er undersøgt, at der ingen læk er noget
sted.
Rosa bad om, at der bliver læst strøm og vand af hver anden måned.
Arbejdsdagen i DcH-Risskov bliver afholdt Torsdag d. 19. maj 2016 fra kl. 17.00.
Datoer for kommende Bestyrelsesmøder i DcH-Risskov:
Onsdag d. 15/6-16, Torsdag d. 8/9-16 samt Julefrokost Tirsdag d. 6/12-16 kl. 18.30 hos Peder Bo
på Skolesvinget 43, 8240 Risskov.

