Risskov civile Hundeførerforening
Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlem af DGI, medlemsnr. 09443
Bankkonto: 7110 1096775
Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov.

Bestyrelsesmøde i DcH Risskov, den 11. september 2014
Til stede: Peder Bo, Ole (referent ), Thomas, Dorthe, Sidse og Rosa
Fraværende: Hanne

1. Gennemgang af referat fra sidste møde v/Ole.
Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.

2. Økonomi v/Rosa.
Økonomien OK, og vi er p. t. 181 medlemmer.

3. Nyt fra udvalg.
Lydighed:
Der er afholdt Kredskonkurrencer i A-klassen i august mdr.
Klubmesterskab september mdr.
Udvalget appellerer til at HF respekterer deadline for tilmelding.
Desuden vil udvalget gerne have flere hjælpere.
Der er planlagt 2 dage hvor alle trænerne skal samles til gennemgang af vor kompendie. Dagene vil være
18.januar 2015 – 1.februar 2015
Vil lægge billet ind på følgende konkurrencer i 2015
C-B kredskonkurrence 12.april.
A landsdækkende 16.august.
Der kommer mange tilmeldinger via vor hjemmeside, alle skal huske at det er Sascha Grauballe der står
for dette.
Der har været afholdt bringsel kursus ved Anette Hembo
Der arbejdes på et klikkerkursus
Agility og lydighed vil samarbejde om indskoling af nye AG hunde.

DGI/ Idrætssamvirket:
Intet nyt , vi søger altid efter tilskud når kurser er afholdt.

Agility:
Afholdt stævne i september måned med stor succes.
Ønsker mulighed for at deltagerne fremover kan campere på vore arealer ved dobbeltstævnerne.
Bestyrelsen positiv, men det vil altid afhænge i vejret. Ved megen regn vil vore arealer blive ødelagt, dette
må ikke ske.
Vilhelmsborg Cup den 21/22 marts 2015
Risskov AG Cup den 5/ 6 september 2015
Hal til indendørs træning bookes fra uge 44
Der er lavet retningslinjer for tilskud til instruktør- og handlerkurser – gennemgået – tilskud hæves til max
2.000 p.a. pr. træner (aktive)
Det er Kurt Jensen der styrer disse tilskud, det betyder at Agility trænere ikke kan få tilskud uden accept
fra Kurt.

Rally:
Intet nyt

Aktivitetsudvalg:
Der er afholdt klubfest, SCT Hans aften.
Der vil være hundesvømning og juleafslutning.

4.Hovedbestyrelse:
Ole orienterede vedrørende DcH ´s forretningsfører

5.Kreds
Som lokalklub kan man ikke overholde de vedtægter vedrørende dobbelt medlemsskab der blev
vedtaget i marts måned på landsmødet.
Ole har kontaktet landsforeningen og kredsen.
Der er kommet et nyhedsbrev vedrørende dette fra HB , men et nyhedsbrev kan ikke overrule en
vedtægt.
Ole er gået videre til kredsen med et forslag vedrørende dobbeltmedlemskab, så vore vedtægter
kan overholdes.

6.Winkas
Efter en svær start ser det ud til at Winkas virker.
Vor kasserer kan ikke printe ud fra Winkas via klubbens laserprinter.
Rosa tilbyder at lægge printer til, klubben betaler for blækpatroner.

7.Eventuelt
Der skal laves et gave regulativ, så vi ved hvem og hvad vi kan tillade os give vore frivillige ledere
ved mærkedage.
Ole laver forslag.
Der er købt sweet-shirt til vore DM deltagere samt til vor fanebærer.
Der er hængt opslag op i klubben vedrørende kørepenge.
Kontingent i 2015 vil være uforandret.
Blanket vedrørende startbøger vil blive lagt på vor hjemmeside, så medlemmerne selv kan printe
ud – udfylde og sende til formanden.
Der skal udarbejdes et værdisæt for vor klub.
Et værdisæt der med enkelte ord skal vejlede vore frivillige ledere og medlemmer om, hvordan vi
som klub skal tale, behandle og være villig til at respekterer de mange forskellige synspunkter vi
som en aktiv forening altid vil have.
Ole laver opslag

Næste bestyrelsesmøde den 1.december 2014-kl. 18:00 hos Rosa.

