DcH Nivå
_________________________________________
Møllevej 14, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. januar 2019
- Næste møde mandag d. 18. marts kl. 18.00 i klubben

Til stede:

Allan Maindal, Lone Schrøder, Pia Pallesen, Iben Dam Nielsen, Robert
Abrahamsen, Linette Panduro, Tina Nielsen Thomas Jørgensen og
Helle Brieghel-Müller (referent)

Afbud fra:

Janne Sten

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
samt opfølgning.
Vi besluttede sidste år, at alle trænere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer skulle have en
DCH-bluse. Linette laver et oplæg med forskellige bluser, så alle kan vælge en til max.
kr. 400,-. Linette sørger for at bestille.
2. Nyt fra formanden v/Allan:
Har haft møde med en fra det entreprenørfirma, som lavede banebroen. Hullet til banestien
bliver lukket, og den nedtrådte ”sti” på vores areal bliver lavet.
Allan har søgt kommunen om at få repareret hegnet og slået græs oftere.
Landsmødet er d. 17. marts. Tina og Allan deltager.
Der er kommet mail fra DGI om møde d. 29/1 om at fremme hundesporten i Nordsjælland.
Pia og Thomas deltager.
Tina har børneattesterne på et sikkert sted. De skal sendes pr. e-boks, men den fungerer
ikke endnu.
3. Nyt fra kassereren v/Lone:
Lone har ikke fået tilladelse til at gå på banken endnu, så derfor er der lidt rod, men
økonomien ser fornuftig ud – iht Linette.
Alle i bestyrelsen skal skrive under på mange papirer, som Lone efterfølgende skal aflevere i
banken.
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Det blev besluttet, at tage vores tegningsret op på næste generalforsamling, så det kun er
formanden, næstformanden og kassereren, som skal skrive under.
Lone vil gerne opgradere regnskabsprogrammet for at lette arbejdet.
Det koster omkring kr. 800,-/år.
Det blev bevilget.
Lone vil gerne komme til hver første træningslektion, så hun sammen med trænerne kan
kontrollere betalingerne.
Alle syntes, det var en god ide.
Vil gerne have, at økonomi er et fast punkt på dagsordenen.
Det er det allerede.
Vil gerne have en liste over, hvad vi mangler af træningsudstyr, så der kan bevilges hen ad
vejen.
Disse bevillinger skal tages op på bestyrelsesmøderne og godkendes der.
Trænerudvalget tager sig af ønskerne, og fremlægger dem på best.møderne.
Hvis der skrives til Linette om regnskabsspørgsmål, skal der en CC på til Lone, så hun også
kan se, hvad der foregår.
4. Nyt fra udvalgene:
Pia TU:
Mette har meddelt, at hun holder ”orlov” i 1-2 år, så Stine og Pia er de eneste i TU lige nu.
Pia prøver at lave en bedre holdstruktur, det er tiltrængt.
Vil også lave en rutine om hundeførerpleje; skriver til de nye førere, at de er med på hold __,
og det starter d. __ kl. __. Derudover opfølgning på om de ønsker at fortsætte.
Iben foreslår, at der kommer hundeførere med i TU. God ide, men de skal ”håndplukkes”.
Håber på, at Lillian og Marianne træder ind.
Iben foreslår, at alle referater lægges på FB og hjemmesiden. Så bliver vi mere synlige, og
flere vil måske interessere sig for bestyrelse- og udvalgsarbejde, når man kan læse, hvad der
foregår.
Det blev vedtaget.
Yderligere skal alle referater mailes til alle trænere og udvalg.
Iben KU:
Hvem tager lykønskningssedlerne ned?
De skal lægges i dueslaget og ikke smides ud!
Allan siger det til rette vedkommende.
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Graveringsplader og erstatningspokalerne kommer i starten af februar.
Iben har spurgt Kate om Helsingør vil være interesseret i konkurrencesamarbejde for A og E
klasserne. De vender tilbage efter deres næste KU-møde.
Iben deltager i Kredsgeneralforsamlingen d. 21/2-19.
Der er ændringer i konkurrenceprogrammet, som kan skrives ud fra nettet på ”Lands-siden”.
6 hundeførere deltager i konkurrencer i foråret.
Vi afholder 2 kurser: D. 3/2 kursus i selvkontrol med Thomas Linhus, hvor der er 15 deltagere,
og d. 2/3 Agria kursus med Charlotte Lemvigh Johansen. Der er foreløbig 6 deltagere.
Tina beklagede, at dette kursus var lagt ud som efteruddannelse af trænere, men det er
faktisk et rigtig godt kursus for alle i bestyrelserne og udvalgene.
Helle Aktivitetsudvalg, kantine-/husudvalg:
Vi startede op med morgenmad d.5. og 6. januar – det er en stor succes.
Vi står for forplejningen til Thomas Linhus’ kursus d. 3. februar og til Agria kurset d. 2. marts.
Træner-, bestyrelses- og udvalgsfesten d. 23. februar er på plads. Pia og Allan er arrangører.
Spejderne har booket lokalet om søndagen fra kl. 9.00. For at lokalet er klar til dem, blev det
besluttet, at vi gør rent i lokalet, og flytter ned til os selv senest kl. 23.00.
Anette Knudsen har forespurgt, om vi vil lægge lokale og forplejning til træneruddannelseskursus d. 11. maj. Tina Nielsen er instruktør. Det har vi sagt ja til.
Der vil blive afholdt oprydningsdag søndag d. 26. maj.
Sommerafslutning vil være enten d. 15. eller 22. juni alt afhængig af, hvad trænerne syntes.
Det bliver et arrangement med trænerne og deres hold.
Juleafslutningen bliver lørdag d. 30. november. Enten som sidste år, med forskellig slags
træning, eller som de andre år, med gåtur og lotteri.
Det aftales senere på året.
Lone forespurgte om vi ikke kunne lave lignende arrangementer med forskellig slags træning
som ”åbent hus” for at få flere hundeførere. Det kunne vi godt, men vi har ikke trænere til
flere hundeførere. Vi har uddannet en del trænere, men efter de er færdige, er de enten
flyttede langt væk og stoppet i klubben, eller vil ikke tage hold. Det har kostet os dyrt.
Janne har udleveret 1 stk. nøgle til Pia til overgivelse til Lone. Tager nøgle med til Marte på
lørdag. Pia kontakter Mette, for at få udleveret hendes nøgle.
Gitte Larsen fra rengøringsselskabet har bedt om et møde med Janne. De har endnu ikke
aftalt en dato.
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D. 9.og 10. februar holdes der IGP (IPO) kursus i klubben, så de har fortrinsret til arealerne
foran. Allan spurgte om Akt.-udvalget vil stå for forplejningen. Det vil vi gerne.
5. Friluftsråd Iben:
Man kan søge om penge til et formål for at fremme udendørsaktiviteter.
Iben har sendt en mail rundt. Man kan søge løbende, men hvad kunne vi evt. søge om?
Tina foreslår en hunde-aktivitetsbane/-parkourbane.
Det tages op igen senere.
6. Figurantudstyr Allan:
Thomas og Allan vil gerne have dækket omkostninger til det figurantudstyr, som bliver brugt i
træningen. Det koster kr. 2.500,-/sæt.
Det blev bevilget. Lone overfører.
7. Hjemmeside Pia:
Pia har brugt et par dage på at rette hjemmesiden til. Men har ikke også tid til at være
redaktør. Hun har skrevet til Annette, og spurgt om hun vil være redaktør.
Hvis Annette ikke vil, så vil Iben gerne.
8. Jubilæer Pia:
Pia har prøvet at finde ud af, hvem der har 25 års jubilæum i 2019, men er ikke sikker på, hun
har fundet alle.
Tina fortalte, hvordan man kan se på medlemslisten, hvornår man er startet i klubben, og
Lone gav listen til Pia.
9. Trænerkontingent Tina:
Tina syntes det er svært at finde ud af, hvem der skal betale, og hvem der ikke skal. For
hvem underviser og modtager træning, og hvem gør ikke.
Det skal tages op på generalforsamlingen, hvem der ikke skal betale til Lands.
10. 2020 opfølgning Allan:
Skal vi droppe vores 2020-projekt på stort plan, og bare lave en mindre plan?
Det blev besluttet, at det foreløbigt koges ned til en ny holdstruktur.
Pia vil gerne have input om ny holdstruktur.
Thomas har forslag om et ”Tips og tricks” hold, eller et ”For sjovt Hold”.
Vi skal holde på de hundeførere, som ikke vil konkurrencehold. Der skal også være mulighed
for dem til at fortsætte på et andet slags hold.
Thomas og Pia arbejder sammen om en ny holdstruktur.
11. Fest:
D. 23. februar på Møllevej. Allan og Pia er i festudvalget.
Se yderligere under Aktivitetsudvalget.
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12. Evt:
Lone: Er DCH’s logo digitalt tilgængeligt?
Det må ikke bruges til andet end DCH-papirer, og der må ikke ændres på det.
Det kan kopieres fra referater fra klubben.
Helle mailer til Lone.
Pia: Stine har allerede startet agility op nu, og hundeførere kan komme og betale pr. time,
men hvad skal de betale?
Det blev besluttet, at tage kr. 35,-/lektion, som vi også gør for gæstetræning.
Pia informerer Stine.
Iben: Hvor mange nye konkurrenceprogrammer skal indkøbes til salg?
10 stks. idet man selv kan downloade det fra nettet.
De nye programmer kan først bestilles hjem efter d. 30/1.
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