Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde i DcH-Risskov
tirsdag den 8. december 2015 hos Hanne.
Tilstede: Hanne (referent), Dorthe, Ole, Peder Bo, Rosa, Sidse og Thomas
1. Gennemgang af referat fra sidste møde v/Ole:
Referatet fra sidste møde den 26. august 2015 blev godkendt. Hanne sender det til
webmasteren, så det kan blive lagt på hjemmesiden.
2. Økonomi v/Rosa:
Dags dato er vi 168 medlemmer i klubben. Et lille fald i medlemstilgangen i forhold
til sidste år.
Ole var tilfreds med økonomien.
3. Nyt fra Udvalgene
Lydighed v/Sidse:
Sidse gennemgik, hvad der var sket i udvalget siden sidst.
Vi har fået de konkurrencer, vi har ønsket i 2016. 7-kamp er foreslået til at foregå den
1. april 2016.
Vi besluttede, at klubmesterskabet vil blive afholdt den 17. september 2016. Klubfest
vil fremadrettet fast blive den 3. lørdag i september.
Man vil prøve at arrangere en dag til redningshunde-træning.
Der afholdes 4 fysiske trænermøder om året.
DGI v/Peder Bo:
Intet nyt. Forhandlingerne om at lægge DcH ind under DGI pågår stadig.
Agility v/ Peder Bo:
Indendørs træning fungerer godt. Der er egentlig AG-begyndere til 2 hold; men der er
mangel på trænere.
Risskov Agility Cup er flyttet fra september til juni.
Der vil blive lejet borde og stole. Lejeudgiften kan komme ind under driftsudgifter til
konkurrencer.
Sidse har kontaktet ”Alt til festen” og de har givet et forhåndstilbud pt. på kr. 20,00
pr. person for leje af borde og stole.

Aktivitetsudvalg v/Dorthe:
Der er lige afholdt juleafslutning. Udvalget har nogle arrangementer i støbeskeen.
Rally v/Hanne:
Der skal afholdes møde i Rally onsdag den 9. december.
AnneMette er kommet med et forslag om at lave spot-kurser.
Vi besluttede, at AnneMette skal komme med et oplæg til indhold af spot-kurserne.
Bestyrelsen besluttede, at Hanne skal indtræde i Rally-udvalget som
”forbindelsesofficer” til Bestyrelsen 
4. Hovedbestyrelsen v/Ole:
Ole sender referaterne fra Hovedbestyrelsen til Bestyrelsen.
Ole gennemgik et referat.
5. RcH 40 års Jubilæum som DcH-klub 2016 v/Alle:
Vi påtænker at lave en jubilæumsfest for medlemmerne lørdag den 4. juni 2016.
6. Generalforsamling 2016
Generalforsamling i DcH-Risskov afholdes onsdag den 10. februar 2016 kl. 19.00.
Ole, Rosa og Peder Bo er på valg og alle er villige til genvalg.
7. Byggeudvalg v/Ole:
Vi har fået lavet en skitse til det nye Klubhus.
Byggeudvalget vil søge initiativfonden om noget finansiering. Desuden vil vi evt.
søge diverse fonde.
8. Kreds v/Dorthe og Ole
Der er ønske om at holde et møde i Kredsen umiddelbart efter nytår.
DcH-Horsens har meldt sig til at stå for afholdelse af DM i 2017.
9. Eventuelt v/ Alle:
Rosa har fået IT-hjælp og nu fungerer det.
Bestyrelsen har inviteret til træner-/stabsfest den 15. januar 2016. Vi bestiller mad fra
Stubbs.
Vi skal huske at udjævne hullerne på græsarealet.

Ole synes, vi skal blive ved at få lavet Hundeposten. Men den skal kun udkomme 3
gange årligt fra 2016: 1. marts, medio juni, 1. november.
Priser på annoncer forbliver det samme.
Ole køber vin til lodsejerne.
Vi havde en diskussion om drikkevarer. Sidse foreslog at indkøbe ½ liters
plasticflasker i stedet for de nuværende glasflasker. Men inden vi skifter
sodavandsemballage vil vi prøve at rydde op og se, om vi kan finde et sted til tomme
flasker, så der ikke flyder med tomme flasker.
Rosa forespurgte om opdatering af træningstider på hjemmesider. Vi var enige om, at
der blev opdateret på hjemmesiden. Dorthe foreslog, at der under punktet nyheder
kunne komme et link med henvisning til træningstider.
Vi talte om at lave en fælles arbejdsdag i april 2016.

GODT NYTÅR!

