Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. august
Tilstede: Ole, Karin, Britta, Jonna
Afbud: Susanne, Mette, Peter
Nyt møde d 18. november kl. 19 hos Karin – Britta medbringer til forplejning
1. godkendelse af referat fra 19. maj 2015
godtkendt med tilføjelse:
På næste møde tilbagemelding angående børneattester: har alle afleveret?
+ en gennemgang af klubbens regler og funktionsbeskrivelser
HUSK: Vedtagelsen om Gaver i forbindelse med DcH-Ikast

2. Formanden.
Profiltøj fra DCH kommer til klubben d. 30. august - viderelevering fjorten dage
senere.
DcH-Ikast har ansvar for tøjet og kan derfor ikke have det liggende frit fremme i
klubhuset
Tøjet kan ses og afprøves på følgende dage
Mandag d. 30. 08 - Tirsdag d. 01.09 – Onsdag d. 02.09 – Torsdag d. 03.09
Mandag - tirsdag - Onsdag kl. 19 – 20 – torsdag kl. 20 - 21
Ansvar for tøjet: Mandag–Karin: Tirsdag–Jonna: Onsdag–Britta: Torsdag–Ole
kasserne står i beregnerrummet og hentes over i klubhuset de pågældende datoer.
Britta laver opslag i klubhuset og udendørs + på fb
Det er det enkelte medlem, der selv bestiller og afregner ved evt. køb
3. Kassereren:
Medlemmer pt 131
Agilitykonkurrencen gav overskud
Containeren - afregning ved udlejning af klubhus - diskuteret
Jonna kontakter Bente Sigmer angående aftaler ved udlejning af klubhus
Karin tilrettelægger og udsender tilmelding til hjemmekonkurrencen d. 20.
september – ingen for sjov-konkurrence i år – madbestilling i forbindelse med
tilmelding til konkurrencen – det vil være muligt for de hundeførere, der deltager
i konkurrencen at bestille morgenmad og eller ”middagsmad”
4 Trænerudvalg
C –B – A – Konkurrence d. 23. august
39 hundeførere deltager
6 – 7 dommere + medhjælpere i alt 20 + 2 i kantinen
Lone Gindler og Aase Graversen laver maden og passer kantinen

Hundeførerne kan bestille forplejning i forvejen – Ole sørger for at tilbuddet bliver
udsendt.
Tilmelding til Lone Gindler – mail Godset@Gindler.dk
Betaling: Karin orienterer Lone om de foreliggende indbetalinger og laver en
afsluttende liste med de tilmeldte, så Lone og Aase har en oversigt til søndag
Ole og Karin sørger for en ”gave” + brev til medhjælpere

5. Aktivitets- og kantineudvalget.
Nyt klubblad – kaffe/kagedag
Datoen ændret til d. 20. september – sammenfald med hjemmekonkurrencen
Jonna sørger for at datoen bliver ændret på hjemmesiden
Bladet udkommer som normalt i kantinen den følgende uge – men der bliver kun
bagt kage tit Søndag d. 20. september
Udvalget holder møde d. 13 august for at planlægge C – B – A konkurrencen d. 23.
august - + hjemmekonkurrencen søndag d. 20. september – alle medhjælpere kan
bestille morgenmad + enten en pølse eller en bolle til middag. Alle der deltager i
hjemmekonkurrencen + evt. familiemedlemmer får gratis kaffe og kage hele efter
middagen.
Tilbuddet om forplejning udsendes sammen med tilmelding til konkurrencen
DATOER:
Lørdag d. 24. oktober - kursus
25 personer deltager
Fredag d. 06. november – Banko
08. december – nyt klubblad
12. december - juleafslutning

6. Pr- udvalg
Britta kontakter Ikast Avis

7. Materiale udvalg
Boremaskine indkøbt
8. Konkurrenceudvalg
C- B – A- konkurrence d. 23 august + Hjemmekonkurrence – se under
Kassereren og trænerudvalg

9. Opvisning

10. Evt.

Jonna

