Bestyrelsesmøde
Torsdag den 7. december kl.18:00
Deltagerne: Ole Suurland-Rosa Hansen-Sidse Rørvig-Peder Bo NielsenDorthe Dahl-Thomas Håkansson.
Afbud: Hanne Winther
1. Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer
2. Økonomi – meget kort status
Økonomi ser fornuftig ud, set i lyset af udgifter til nyt tag på ca.
60.000.3. Nyt fra udvalg
• Lydighed
Samlingsdag den 18.februar, tema eftersøgning med Jan
Østergaard – E hundefører.
7-kamp den 6.april
Sidse vender tilbage, til Ole vedr. lydighedskonkurrencerne i
2018, så disse kan komme på DcH´s hjemmeside
• DGI
Intet nyt, Ole sender som aftalt alt relevant materiale fra DGI ad
hoc til bestyrelsen.
Rally samt AG udvalg har ikke fundet det attraktivt at afholde
DGI konkurrencer, da vi koncentrerer os om vor egne
konkurrencer.
• Agility
Indendørstræning i Hundehuset fungerer meget fint.
Har nu fokus på de to landskonkurrencer der kommer i løbet af
2018, disse er lagt på hjemmesiden.
• Aktivitetsudvalg
Der er ikke fundet nye medlemmer til udvalget, vor udvalg bør
bruge prikkemetoden , så dette udvalg kan komme op igen.
Udvalgene skal ikke forvente at bestyrelsen vil tage over, så i
2018 vil der ikke blive afholdt aktiviter, så som Sct. Hans ,
Juleafslutning m.m. hvis der ikke findes nogle tovholdere.
Juleafslutning 2017 , vil Rosa , Peder samt Ole tage sig af.

• Rally
Der bliver overflyttet et par medlemmer fra anden klub, det viser
at vor Rally afdeling er ved at et attraktivt sted at træne
Rally lægger selv deres konkurrence på hjemmesiden.
4. Hovedbestyrelse
Ole har været til udvalgsmøde med formændene samt HB.
Der vil komme forslag til vedtægtsændringer til landsmødet både til
lands/kreds samt lokalforeninger.
Ole mener ikke at det får betydning for os som forening. Ole mener
desuden at der kan spores en større åbenhed i HB, dette lover godt
for fremtiden.
5. Byggeudvalg
Ole er ved at få en tilladelse til at, få lov til at udvide /bygge fra
Aarhus Kommune. Når denne er i hus, kan vi lave søge om
byggetilladelse. Når /hvis vi får en sådanne, kan vi begynde at søge
fonde, for at se om en udvidelse er realistisk.
6. Kreds
Dorthe tiltog i sidste møde, har sendt referat fra dette. Ole har
deltaget i formandsmøde, på dette møde blev der diskuteret DcH´s
fremtid samt nye muligheder indenfor bla. Nose Work.
7. Generalforsamling
Afholdes tirsdag den 27.februar 2018, Dorthe sender indkaldelses ud
via mail, de få vi ikke har mailadresse på, vil få indkaldelses via
deres træner.
Rosa laver regnskab færdig, efter dette er revideret sørger Rosa få at
den øvrige bestyrelse kan underskrive regnskabet.
Dorthe Dahl stopper som suppleant efter 12 år, mange tak til Dorthe
for det arbejde hun har givet til vor klub.
Bestyrelsen har fundet en kandidat til posten, denne vil blive
offentliggjort ved indkaldelsen til generalforsamlingen.
8. Eventuelt
• Der skal findes en hjælper til Birthe, der gør rent i klubhuset,
Peder laver et opslag på klubben Facebook side.
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For at hjælpe fremover, skal stolene være lagt op på bordene, så
det er lettere at vaske gulv, feje.
Der bliver heller ikke i år en julefrokost for trænerne, idet at der
ikke har været den store indvending for at vi undlod denne sidste
år.
Mener at vi kan bruge pengene bedre til fri kontingent til trænerne
samt til at forbedre vor økonomi.
Desuden bliver der afholdt klubfest en gang om året.
Ole køber vin til bønder og jægerne. Sidse sørger for levering
inden jul.
Ole bestiller 2 stk. skilte – P skilt – Afgang kun for medlemmer
…. af hård plast, da disse kan tåle vand.
FÆLLES klubmesteskab den 15.september for vor 3 afdelinger.
Opslag laves inden vi går på sommerferie.
De 3 udvalg laver selv en mere specifik indbydelse, ud fra en
template fra Thomas.
Vi starter ALLE samlet med fælles morgenmad, herefter bør
udvalgene planlægge, så vi måske også kan holde fælles
afslutning.
Ole tager de projektører som ligger ved AG banen, ned på stykket
foran klubhuset, så det oplyste areal måske kan blive lidt større.
Da Dorthe Dahl stopper, vil Rosa overtage alt indmeldelse af
medlemmer til landsforeningen. Ole logger sig på et tidspunkt på
Winkas, for herved at hjælpe Rosa.

Risskov den 7.december 2018
Referat Ole Suurland

