Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde i DcH-Risskov
onsdag den 26. august 2015.

Tilstede: Hanne (referent), Ole, Peder Bo, Rosa, Sidse og Thomas
Afbud: Dorthe
1. Gennemgang af referat fra sidste møde v/Ole:
Referatet fra sidste møde den 5. maj 2015 blev godkendt. Hanne sender det til
webmasteren, så det kan blive lagt på hjemmesiden.
2. Økonomi v/Rosa:
Økonomien er stadig god. Vi er 155 medlemmer pr. 25/8-15. En lille tilbagegang i
medlemsantal i forhold til samme tidspunkt i 2014.
3. Nyt fra Udvalgene
Lydighed v/Sidse:
Der skal afholdes møde i Lydigheds-udvalget i næste uge. Man vil samarbejde med
Rallyudvalget mht. til at afholde klikker-kursus. Ole oplyste, at der skal være fyldt
op, for at kurset kan afholdes. Det skal være dem, der har interesse for det, der skal
deltage på kurset.
DGI v/Peder Bo:
Der er forhandlinger om at lægge DcH under DGI. Landsforeningen kan ikke komme
ind under DGI, da de ikke har medlemmer. Forhandlingerne gælder derfor kun
Lokalforeninger under DcH.
Agility v/ Peder Bo:
Der er møde i Agilityudvalget den 27/8-15, hvor der bl.a. skal lægges sidste hånd på
arrangementet den 5. - 6. september 2015.
Aktivitetsudvalg v/Dorthe:
Klubmesterskab og klubfest afholdes den 17. oktober. Der er en egenbetaling på kr.
100,00 kr.
Rally v/Hanne:
Der har været afholdt Landsdækkende konkurrence siden sidst. Udvalget har endnu
ikke evalueret arrangementerne; men begge arrangementer har været en succes,
omend der var vejrmæssige udfordringer og et sent dommerafbud til konkurrencen.

4. Hovedbestyrelsen v/Ole:
Ole sender – som sædvanligt - referaterne fra Hovedbestyrelsen til Bestyrelsen.
5. RcH Jubilæum 2016 v/Alle:
Er stadig i ”Brainstormingsfasen”.
6. Byggeudvalg v/Ole:
Ole har ikke haft tid til at indkalde til møde i udvalget. Ole og Peder Bo finder en
dato for indkaldelse til møde i udvalget.
7. Kreds v/Dorthe og Ole
Intet nyt.
Der er pt. stadig ingen klub i Kreds 3, der har meldt sig til at afholde DM i 2017.
8. Eventuelt v/ Alle:
Rosa vil gerne have at regnskabssystemet snart kommer op at køre. Ole bad Rosa om
at købe sig til IT-hjælp, så systemet kan komme op at køre.
Hanne sørger for indkøb af morgenmad til klubmesterskabet den 17. oktober.
Næste møde afholdes hos Dorthe tirsdag den 8. december 2015 kl. 18.30.

