Bestyrelsesmøde i DcH-Risskov tirsdag den 5. maj 2015.

Tilstede: Dorthe, Hanne (referent), Ole, Peder Bo, Rosa, Sidse og Thomas
1. Gennemgang af referat fra sidste møde v/Ole:
Referatet fra sidste møde den 3. marts 2015 blev godkendt.
2. Økonomi v/Rosa:
Der er en god økonomi i klubben og medlemstallet er stigende.
3. Nyt fra Udvalgene
Lydighed v/Sidse:
Der er afholdt 7-kamp og B/C-konkurrence.
Der vil blive planlagt et klikker-kursus.
DGI v/Peder Bo:
Ole gennemgik materialet vedr. ”Klubliv Danmark”. Ole tilmelder DcH-Risskov.
Agility v/ Peder Bo:
Der har været afholdt Agility-møde. Peder Bo gennemgik referatet.
Sidse spurgte, om man kunne sælge agilityredskaber til sponsorer. Det mente Peder
Bo godt, man kunne på sigt. Bestyrelsen bevilligede penge til indkøb af et sæt
feltforhindringer til Agility
Smedjen ved Vilhelmsborg er booket til Vilhelmsborg-stævnet den 2.-3. april 2016.
Der vil blive planlagt et internt kursus i banebygning i Klubben.
Aktivitetsudvalg v/Dorthe:
Der er tilmelding til Hembo´s arrangement den 13. maj 2015.
Rally v/Hanne:
Astrid er ny formand for Rallyudvalget.
4. Hovedbestyrelsen v/Ole:
Bestyrelsen får alle referater.

5. RcH Jubilæum 2016 v/Alle:
Vi afventer konkurrencedatoer 2016, inden vi vil fastsætte en dato.
Vi diskuterede, hvad dagen kunne indeholde (f.eks. opvisninger i alle
træningsmuligheder i DcH-Risskov)
6. Byggeudvalg v/Ole:
Ole indkalder til et møde i udvalget.
7. Kreds v/Dorthe og Ole
Der er for få konkurrencehundefører i kredsen.
8. Klubmesterskab 2015 v/Alle:
Vi besluttede at afholde Klubmesterskab lørdag den 17. oktober 2015.
9. Eventuelt v/ Alle:
Klubbens arbejdsdag afholdes torsdag den 18. juni 2015.
Peder Bo har talt med Ronnie om at slå græs tirsdag, onsdag eller torsdag, så de kan
nå at flytte redskaberne. Agility aftaler med Ronnie, hvornår der skal slås græs på
agilitybanen.
Der er opsat varmepumpe i klubhuset.
Rosa har kigget på sodavandsregnskabet. Det hænger ikke sammen. Vi besluttede at
sælge sodavand til stykpris på 10 kr.
Thomas efterlyste stævnetelte.
Ole er træt af at udlåne klubhuset. Der har været en uheldig episode i forbindelse med
udlån til en ekstern forening. For eftertiden er det kun udlejning, hvis formanden
finder det tjenstgørlig, da det er ham, der skal udlevere nøgle, rydde op, skærme af
m.m. inden udlejning.
Næste møde afholdes onsdag den 20. august 2015 kl. 20.00 i klubhuset.
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