Bestyrelsesmøde i DcH Brande
d. 23. april 2019
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 9. februar 2019
3. Regnskab og medlemsantal
4. Meddelelser fra kreds- og landsforening
5. Meddelelser fra klubbens udvalg
6. Siden sidst
a. Arbejdsdag
b. Hjemmeside og Facebookgruppe/side
c. Folder
d. Dør til redskabsskur
e. Vedtægtsændringer
7. Fremtidens arrangementer
a. Åbent hus d. 7. maj
8. Evt.
9.

Dato for næste bestyrelsesmøde

Referat
Tilstedeværende:
Formand:

Svend Ludvigsen (SL)

Næstformand:

Erik Moth (EM)

Kassere:

Benny Jørgensen (BJ)

Sekretær:

Line Peerstrup Ahrendt (LPA)

Bestyrelsesmedlem: Alice Brøcher (AB)

Fraværende:
Suppleant:

Sanne Kragh (SK)

Suppleant:

Jette Nielsen (JN)
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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 9. februar 2019
Godkendt

3. Regnskab og medlemsantal
Medlemstal: 38 og muligvis en undervejs. Sidste år på samme tid var vi 43.
Beholdning på ca. 80.000 kr., ikke i regnet regning til Tømre Knud Sørensen og Pokaler til stævne
d. 5. maj, mens betaling for konkurrencen er indgået.
Der skal udrulles nyt regnskabssystem for alle klubber i DcH.

4. Meddelelser fra kreds- og landsforening
Ingen meddelelser

5. Meddelelser fra klubbens udvalg
Agilityudstyret har fået god plads i redskabsrummet med god hjælp fra Per på AG-holdet.
Der skal bruges hjælpere til konkurrencen d. 5. maj, specielt til sporlægning om lørdagen. AB
gjorde opmærksom på at det kunne være rart hvis der blev lært nogle nye op.

6. Siden sidst
a. Arbejdsdag
14 tilmeldte med lidt frafald på dagen og 6 blev til frokost. Vi ryddede op i redskabsskuret, vognen
til sandsækkene til tunnelerne blev færdig, bordet blev repareret og udvalgte redskaber blev vasket.
De små og større træer langs banen blev beskåret. Der blev malet på terrassen og terrassen inkl.
møbler blev rengjort.
b. Hjemmeside og Facebookgruppe/side
Helle Troelsen og BJ har begyndt oprydningen af hjemmesiden. Helle Troelsen vil gerne hjælpe
Mikael Lund med videre oprydning og oplæring. Mikael Lund tager kontakt til Helle Troelsen.
c. Folder
SK mangler beskrivelse for familiehundeholdet. Ellers er den godt på vej.
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d. Dør til redskabsskur
Det er blevet lavet af Tømre Knud Sørensen. Regningen er endnu ikke modtaget.
e. Vedtægtsændringer
Hanne Jørgensen er i gang med at kigge på det

7. Fremtidens arrangementer
a. Åbent hus d. 7. maj
Rally deltager med en HF. AG-træningen foregår som normalt. Alle trænere kommer og viser deres
hold frem. SL spørger Kirsten om hun vil stå for kaffebrygning.

SL har spurgt Helle Troelsen hvornår i august hun kan holde et arrangement
Sommerfest: LPA laver opslag og BJ sender ud til medlemmer.

8. Evt.
a. Tilbud på græsslåning fra kommunen: 1 gang/måned (6 gange/år) = 3200 kr.
b. BJ spørger forsikringen omk. forsikring af redskabsskur og redskaber.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde
SL høre Helle hvornår hun kan komme hvorefter SL aftaler næste mødedato med resten af
bestyrelsen, senest 3 uger før arrangementet.
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