Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde i DcH-Risskov
mandag den 1. december 2014 hos Rosa

Tilstede: Dorthe, Hanne (referent), Peder Bo, Ole, Rosa, Sidse og Thomas
1. Gennemgang af referat fra sidste møde v/Ole:
Referat fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.
2. Økonomi v/Rosa:
Økonomien ser stadig ganske fornuftig ud.
3. Nyt fra udvalg:
Lydighed v/Sidse:
Træneraftener er planlagt. Der er problemer med trænertilmelding.
DGI v/Peder Bo:
Intet nyt.
Aktivitetsudvalg v/Dorthe:
Der er holdt møde om 2015 aktiviteter. Det bliver meget lig 2014 aktiviteter.
Der er tiltrådt et nyt medlem i udvalget: Malene Vestergaard fra Unghundeholdet.
4. Hovedbestyrelsen v/Ole:
Jan E. Nielsen er blevet ansat som ny Forretningsfører. I det sidste DcH-blad er der
en præsentation af Jan.
5. Kreds v/Dorthe og Ole:
Dorthe, Peder Bo og Ole deltog i det sidste Kredsmøde.
6. Winkas v/Rosa og Dorthe:
Der har ikke været nogen problemer ud over de, der var kendt i forvejen.
7. Eventuelt v/Alle:
Julefrokost for trænere og tillidsvalgte:
Afholdes den 16/1-2015. Ole sørger for, at bestille mad fra Skov og Stub.
Generalforsamling 2015:
Afholdes tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19.00
Sidse og Hanne er på valg. Begge er villige til genvalg.
Carsten Pedersen og Henning Stærk er revisorer og er på valg.

Bent Pedersen er revisorsuppleant og er på valg.
Gerd er stoppet som rengøringshjælp i Klubhuset. Så vi må hjælpe hinanden, indtil
der er fundet en ny rengøringshjælp.
Foreningslederuddannelsen er et tilbud til formand og kasserer. Ole og Rosa bliver
tilmeldt uddannelsen.
Der vil blive sendt julegaver til lodsejerne, som tak for lån af arealer, vi har lånt i
forbindelse med konkurrencerne.
Rosa efterlyste budgetter for diverse udvalg.
Der er lavet et nyhedsbrev med information om nedsættelse af et byggeudvalg.
Hanne har lejet klubhuset søndag den 22/3-15 til Dansk Collie Klubs
generalforsamling.
DcH-Risskov har jubilæum i 2015. Punktet sættes på til næste møde.

Næste møde afholdes tirsdag den 3. marts 2015 kl. 18.30 i Klubhuset.

