Referat:
Dato:
Sted:
Deltagere:

Fraværende:

DcH Risskov bestyrelsesmøde
torsdag den 14.september kl.20:00
i klubhuset
Ole (formand), Sidse (næstformand, Lydighed),
Rosa (kasserer), Peder Bo (AG + ref.),
Dorthe (1. supp.), Thomas (2. supp.AG)
Hanne (sekr., Rally)

1. Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer

Ole

2. Økonomi – meget kort status
Rosa
Økonomi ser fornuftigt ud med en fin likviditet.
Stadig problemer med Vinkas.
Dorthe og Rosa koordinerer medlemmer og kontingenter.
Ole taler med Erik Hansen, landskasserer
3. Nyt fra udvalg
• Lydighed
Sidse
2 konkurrencer næste sæson.
EA kreds konkurrencer april –
C Landsdækkende i august 2018
Hvalpeholdne er fyldt op.
• DGI
Ole
Retur med svar på stævner 2018
• Agility
Peder Bo
2 konkurrencer som vanlig næste sæson.
Græsklipning tilfreds bortset fra en enkelt uge hvor der ikke blev
klippet.
• Aktivitetsudvalg
Dorthe
Udvalget har 2 aktiviteter under forberedelse klubfest og foredrag
Udvalget stopper i den nuværende form
• Rally
Alle
Landsdækkende konkurrence i august 2018
Ole kontakter Rally om de er interesseret i at afholde DGI stævn bestyrelsen afventer

4. Hovedbestyrelse
Ole
DcH Risskov har fået svar på vores forespørgsel via kredsen til HB
og har svaret tilbage, at vi anerkender deres svar og glæder os over
art. i bladet.
5. Byggeudvalg
Har afventet Ole’s pension 😊
Taget bliver skiftet i uge 39
6. Kreds
Møde 12. okt. 2017

Ole

Dorthe / Ole / Peder

7. Kontingent 2018
Alle
Kontingent stigning bl.a. på grund af kreds/landsforening stiger.
8. Klubmesterskaber
Alle
Vinderne SKAL rapporteres fra de enkelte afd. til Ole med fulde
navn på fører og hund.
Bestyrelsen vil gerne have tilbage melding fra de enkelte afd. på det
nuværende set up ifm. klubmesterskaberne.
9. Aktivitetsudvalg
Alle
Hvert udvalg/afd. SKAL levere et medlem til aktivitetsudvalget
fremadrettet.
10.

Eventuelt

Alle

• Før -Efter konkurrencer
Ole har endnu engang måtte ryde op efter en aktivitet.
Ring til Marius Pedersen ved ekstra sække.
• Opdatering trænere – hvem er aktiv
Udvalgene skal give tilbage melding på hvem der er trænere.
Hvis en træner holder gælder stadig - Løbende år efterfølgende
år kontingent fritagelse.

• Vare udvalg i kiosken – bør det ændres
Fremadrettet skal der ikke indkøbes slik
Ole kontakter Hanne
• Stævner
Ole taler med Kurt vedr. restancer ifm. stævner.
Medlems nr. og stævne dato skal oplyses ved tilmelding.
• Medlemmer
Afgående medlemmers træner skal give Dorthe besked ifm.
flytning mellem de forskellige aktiviteter.
• Næste møde 7. december 2017 – kl.: 18.00 hos Sidse
Hanne medbringer smørrebrød 😊

