Bestyrelsesmøde onsdag d. 18 november hos
Karin
Tilstede: Ole, Karin, Peter, Britta, Jonna
Afbud: Susanne og Mette
Nyt møde torsdag d. 14. januar – dagsorden til generalforsamling sendes til bestyrelsen
1. godkendelse af referat fra 12. august
godkendt med tilføjelsen:
Husk: tilbagemelding angående børneattester: har alle afleveret?
+ at der tages hul på en gennemgang af klubbens regler og funktionsbeskrivelser
på næste bestyrelsesmøde + Vedtagelsen om Gaver i forbindelse med DcH-Ikast
2. Formanden.
Åbent hus i DcH-Herning i forbindelse med indvielse af ny hal
Peter deltager
Jonna kontakter Susanne Sommerlund angående en aftale med Anne Mette
om varesalg til klubbens medlemmer/sponsorgaver ved konkurrencer osv.
Tina Christiansen har forespurgt om klubhuset kan anvendes til kurset ”Mind dog”
d. 21. januar – 18. februar – 17. marts alle dage fra kl. 18.30 – 21.30. Tilladelse
givet. Jonna skriver det i kalenderen
Henvendelse fra Tina Christiansen om klubdragter – den nøjagtige pris, på de
foreslåede dragter, kendes ikke pt.
Ole giver Tina besked om, at bestyrelsen undersøger om det er muligt at købe
Jakker, bukser og trøjer hos et andet firma
Ole undersøger om firmaet vil give et tilbud på buks + jakke + trøje
Ekstraordinært kredsrådsmøde torsdag d. 26. november – Ole og Karin deltager
Britta deltog i dette års vip arrangement – positiv tilbagemelding – færre deltagere
I maj ønskes et formandsmøde med forplejning afholdt i DcH-Ikast klubhuset
3. Kassereren:
Ved udgangen af 2015 – 144 medlemmer
Hvilke gaver/opmærksomheder som klubben har købt/udsendt blev gennemgået
Der er overskud på budgettet
Forslag fra Lisbeth Vindum om mulighed for udnævnelse af æresmedlemmer i
Klubben. Hvad forslaget indebærer og hvilke kriterier der skal ligge til grund for at
ideen kan vedtages, aftalte vi at diskutere/tage stilling til på næste
bestyrelsesmøde.

Irena har haft orlov i 2½ år og betaler kontingent fra jan 2016 – slettes på
trænerlisten i klubbladet
Bodil, Ole P.A. og Susanne R. træder ud af aktivitetsudvalget 1. januar 2016
To føl er startet op på familiehundeholdet – Martha FEJA og Iben Willumsen

4 Trænerudvalg
Ole foreslog at repræsentanter for klubbens trænerudvalg mm. skulle have
lejlighed til at få eventuelle emner eller opståede problemer fremlagt i begyndelsen
af et bestyrelsesmøde - eks. fra kl. 19.30-20.00- , og som bestyrelsen, hvis der
er behov for det, efterfølgende kan behandle i bestyrelsen.
– Forslaget blev vedtaget
5. Aktivitets- og kantineudvalget.
Udvalget har nu 5 medlemmer – Bente, Lone G, Aase, Mette Kaas og Jonna
Udvalget vil koncentrere sig om at dække forplejningen ved generalforsamlingen d.
30. januar,
Venskabskonkurrencen i marts, og hvis det er muligt skt. Hans arrangementet i
juni, c – b konkurrencen i august, bankoaftenen i november og juleafslutningen i
december
Udvalget kan bede Karin, Peter og Britta om hjælp i forbindelse med afholdelse af
kurser som tilbydes i kredsens regi – oversigt udsendes i foråret, og klubben
tilbyder efterfølgende at ville dække forplejningen på udvalgte datoer, som så
måske bliver tildelt klubben.
Klubbladet er pt. under udarbejdelse og udkommer d. 7 december 2015
Jonna har aftalt med Jørgen Holck, at han trykker bladet. Han afløser Flamild,
som er gået på pension. Jonna har købt en gave fra DcH-Ikast til Flamild, som tak
for hans indsats gennem mange år.
Trykning af klubblad nr. 4 vil koste ca. 500 kr.
Om klubbladet i dets nuværende form fortsætter er uvist. Jonna trækker sig derfor
som redaktør pr. 1. januar 2016
Fin afvikling af Bankoaften. – vi var flere medlemmer til at hente præmier. Havde
Et godt fremmøde til arrangementet, som gav et overskud til klubben. Tiloversblevne præmier vil blive anvendt til et amerikansk lotteri i forbindelse med
klubbens juleafslutning d. 12 December
6. Pr- udvalg
Punktet ikke behandlet, fordi punktet ved en fejltagelse blev sprunget over

7. Materiale udvalg
Meget ros til udvalget – for nylig klarede Henning, at forkorte et springbræt som
var for højt, på rekordtid

8. Konkurrenceudvalg
Venskabskonkurrence d. 20. marts – Herning-Ikast –Bording. Vi skal huske at
sende prisen på tilbud om morgenmad + middagsmad til alle deltagere
9. Opvisning
intet
Evt.

Formandsmøde i klubhuset – Forplejningen ønskes dækket af DcH-Ikast.
Datoen er pt. ikke kendt
Jonna har sendt indkaldelse til generalforsamling til klubbens hjemmeside og
sætter en tilsvarende i klubbladet – husker at tilføje: at indkomne forslag skal være
klubben i hænde 14 dage før generalforsamlingen d.30 januar
Jonna

