Bestyrelsesmøde i DcH-Risskov tirsdag den 4. marts 2014

Tilstede: Hanne (referent), Peder Bo, Ole, Rosa, Sidse og Thomas
Fraværende: Dorthe
Ole bød velkommen til første Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Peder Bo Nielsen er indtrådt i Bestyrelsen og Thomas Håkansson er blevet valgt som
2. suppleant.
Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
Formand:
Ole Suurland
Næstformand:
Sidse Rørvig
Kasserer:
Rosa Hansen
Sekretær:
Hanne Winther
Bestyrelsesmedlem/DGI kontakt: Peder Bo Nielsen
1. suppleant:
Dorthe Dahl
2. suppleant:
Thomas Håkansson

1. Gennemgang af referat fra sidste møde v/Ole:
Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.
2. Økonomi v/Rosa:
Rosa havde en balance med fra 1/1-1/3 2014.
Vi diskuterede betaling for deltagelse i konkurrencer skal være klubben i hænde
senest på sidste tilmeldingsdag ellers kan man ikke stille op til konkurrencerne.
Hanne foreslog, at klubben lavede en fællesskabelon til invitation til konkurrencer,
hvorpå sidste tilmeldingsfrist og sidste betalingsfrist fremgår.
3. Landsmøde 2014
Vi gennemgik forslagene til Landsmødet. Ikke mindst det nye betalingssystem
Winkas gav debat i Bestyrelsen både med fordele og ulemper.
4. Lydighed v/Sidse:
Der er plads på hvalpeholdet.
7-kamp afholdes fredag den 4. april 2014.
DGI v/Peder Bo:
Peder Bo bliver klubbens kontaktperson til DGI.

Agility v/ Peder Bo:
Den nye hal, som Agility har lånt til vintertræning, har været en succes.
De nye Agilityhold starter den 31. marts 2014 og udendørstræning starter den 9. april
2014.
Agility er i fuld gang med at arrangere Vilhelmsborg-stævnet. Dags dato er 211
hunde tilmeldt.
Aktivitetsudvalg v/Dorthe:
Dyrlægeaften afholdes den 4. marts 2014.
Der arrangeres svømning den 27. april 2014.

5. Hovedbestyrelsen v/Ole:
Se punkt 3.
6. Kreds v/Ole:
Der er Kredsrådsmøde den 11. marts 2014. Ole deltager.
7. Eventuelt v/Alle:
Bestyrelsesmøder i 2014: onsdag den 11/6 kl. 19.00, torsdag den 4/9 kl. 19.00,
mandag den 1/12 kl. 17.30 hos Rosa.
Peder Bo foreslog, at datoerne for Bestyrelsesmøder blev lagt på hjemmesiden, så
medlemmer havde mulighed for at komme med input.
Arbejdsdag afholdes torsdag 22. maj 2014.
Vi diskuterede Klubbens 40 års jubilæum. Ole oplyste at DcH-Risskov har eksisteret
som hundeklub i 40 år i 2014. Vi blev DcH-Klub i 1976 og har derfor 40 års
jubilæum i 2016 i DcH-regi. Bestyrelsen besluttede at afholde jubilæet i 2016 i stedet
for i 2014.
Ole kontakter Ronnie, så han får præcist at vide, hvor han skal grave
strømforsyningen til Agilitybanen.
Hans Erik Skjøth har gået og gravet et slags dræn på træningsarealet. Det har hjulpet
lidt på vandet. Men der lang vej endnu.
”Mullemanden” er jævnligt inde og kigge på træningsarealet, for at holde øje med,
hvornår han kan komme i gang med bekæmpelse af muldvarpeskuddene. Ole
opfordrer på det kraftigste til, at alle bidrager med at udjævne muldvarpeskuddene.

Peder Bo foreslog, at der blev tilføjet et punkt på fremtidig dagsorden, der hedder
”Byggeudvalg”.
Ole opfordrede til at Bestyrelsen gjorde sig nogle tanker, om behov og indretning af
nyt klubhus.
Thomas efterlyste nye koste udenfor døren til rensning af støvler. Dette blev
bevilliget.
Hanne oplyste, at annonceaftale med Østergaards Dyrehospital i Tranbjerg er i hus.

