Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde i DCH-Risskov torsdag d. 8. september 2016 i Klubhuset.
Tilstede:
Hanne (referent), Ole, Peder Bo, Rosa og Sidse
Fraværende: Dorthe og Thomas
1. Gennemgang af referat fra sidste møde v/Ole:
Referatet fra sidste møde den 15. juni 2016 blev godkendt.
2. Økonomi v/Rosa:
Økonomien ser ganske fornuftig ud.. Der er pt. 158 medlemmer i klubben. Sidste år på
samme tid var der 155 medlemmer.
3. Nyt fra udvalgene:
Lydighed v/Sidse:
De 3 trænerføl er kommet igang.
Kompendiet er udsendt den 7. September 2016.
MobilePay blev afprøvet ved konkurrencen den 21. august og det forløb uden problemer.
DGI v/Ole:
Ole videresender informationerne fra DGI til Bestyrelsen.
Agility v /Peder Bo:
Agility har ikke kunnet skaffe dommere til Klubmesterskabet. Thomas Håkansson har stillet
sig til rådighed og vil være dommer på dagen.
Der er problemer med græsslåningen. Aftalen i 2016 er, at der skal slås græs hver 10.-12.
dag. Men aftalen bliver ikke overholdt. Græsset bliver slået ca. hver 14. dag.
Fra 2017 vil vi prøve at få en aftale, hvor vi betaler, hver gang Agility-banen bliver klippet
og samtidig vil vi vide, hvad det koster.
Aktivitetsudvalg v/Dorthe:
Der var ikke noget, da Dorthe var fraværende.
Rally v/Hanne:
Der har været afholdt konkurrence den. 27. august med stor succes.
Der er kommet nye hundeførere til Rally-Begynder.
4. Hovedbestyrelsen v/Ole:
Der sker ikke så meget. Referater sendes fortsat til Bestyrelsen.
5. Byggeudvalg v/Ole:
Ole venter svar fra Aarhus Kommune vedr.forlængelse af opsigelsesvarsel og byggeplaner.
Men vi kan ikke forvente svar før efter uge 33 :-)

6. Kreds v/Dorthe og Ole:
Der er ikke noget nyt i Kredsen.
7. Eventuelt v/alle:
Før/Efter konkurrencer
Når vi arrangerer konkurrence, skal vi være på forkant med alle forberedelserne (f. eks.
pokaler, stopure m.m.)
Ole efterlyste disciplin efter konkurrencerne mht. oprydning ude og inde. Pas på med at
sætte affaldssække ved siden af skraldespanden p.gr.a. ræven. Så vi må stå op i spanden
for at gøre plads til affaldet.
Kontingent 2017
Ole har set på stort set alle kontingentsatser i Kredsen. Den billigste klub betaler kr. 900,00
og den dyreste kr. 1500,00.
Vi besluttede uændret kontingent i DCH-Risskov for 2017.
DCH-Risskov mangler fanebærer til DM.
Hvis vi en dag skal have en ny trøje/bluse til trænerne, har Sidse fundet en Sweatshirt på
en engelsk hjemmeside. Trøjen kan bruges af alle.
Rosa informerede om, at transaktioner på Netbank stiger pr. 1. oktober 2016 til 70 øre pr.
transaktion.
Rosas computer er stået af. Klubben køber en ny computer og overflytter alle data til
denne. Peder Bo og Rosa finder ud af, hvad der er brug for af styresystemer m.m. på den
nye computer.
Frank har lavet et udkast til en DCH-Information som erstatning for Hundeposten.
Når man har meldt sig til en konkurrence og melder afbud efter sidste betalingsfrist, skal
der indbetales startgebyr, inden man møder op, iflg. Kredsen.
Næste Bestyrelsesmøde afholdes den 6. December 2016 kl. 18.00 hos Peder Bo,
Skolesvinget 43, 8240 Risskov.

