Risskov civile Hundeførerforening.
Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlem af DGI medlemsnr. 09443
Bankkonto: 7110 - 0001096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 1/5-2017
Afbud: Hanne
1) Referat fra december blev godkendt.
2) Økonomi:
Ser fornuftig ud.
3) Ekstra ordinært landsmøde:
Ny formand blev Anette Lunau
Fra 2018 skal der vælges en næstformand, men uden honorar.
Der blev valgt ny til blad udvalg.
4) Konstituering:
Sidse næstformand, Dorthe kredsrådsrep. Hanne sekretær.
5) Udvalg:
Lydighed: 10 til konkurrence den 30/4. Sommer træning tirsdag og torsdag. Sidse har underskrevet start bøger, vi
har ansvaret for dem der sendes i konkurrence. Vi behøver ikke at underskrive bøgerne, men kan, hvis der opstår
noget, tage bogen fra hundefører.
Sidse har sagt nej til et foreningssponsorat, det var HC Andersen der ville have os til at sælge fyrværkeri. Sidse
takkede nej.
DGI: Intet nyt
AG: Vilhelmsborg gik godt, det blev til 250 tilmeldte hunde. Der manglede hjælpere. Tak til Gert for altid at stille
op. Der er snart konkurrence i Hadsten
Aktivitet: Svømning den 28/5, SKT. Hans har Malene brug for hjælp
Rally: Else er ny formand – og det fungere ellers godt hos dem
6) HB:
Der er kontingent stigning på kr. 25,- til lands og kr. 40,- til kreds
Ole vil gå videre med at deres referater godt kan være bedre
7) Kreds:
Kommer initiativfonden ikke op at køre i 2018 stopper Peder Bo i udvalget.
8) Evt.
Ole:
- Lånt klubhus til Århus Atlet og de har betalt.
- Vi låner ikke huset ud til andre end de 2 foreninger. Der er meget der skal flyttes og lukkes af.
- Møde med Ronni om græs, aftale sendt rundt.
Peder Bo:
- Mail politik. Tænk over hvordan du skriver mail, der kan nemt ske misforståelser når det er på skrift. Tænk over
om det ikke kan vente til næste møde.
- Vi drøftede den mail der var rundsendt til trænerne fra Sascha.
Tænk over vi er ikke ens og ønsker ikke de samme ting, Hav respekt for hinanden.

Dorthe

 Formand
 Kasserer
 Kredsrådsrepræsentant

Ole Suurland
Rosa Hansen
Dorthe Dahl

Klokkerfaldet 21
Vesborgvej 5
Damsbrovej 61

8210 Århus V.
8240 Risskov
8382 Hinnerup

86 15 79 71
25 37 36 45
22 88 42 62

e-mail
e-mail
e-mail

os@dch-risskov.dk
rh@dch-risskov.dk
dd@dch-risskov.dk

