Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 24. januar 2017, kl. 19.00 i klubhuset
Deltagere: Susanne, Karina, Michael, Dorte og Flemming

Dagsorden:
1. Konstituering af ny bestyrelse
Dorte: formand. Løbende kontakt med Landsforening og kreds 5 m.v.
Karina: kasserer, web-ansvarlig
Flemming: Næstformand, sekretær for bestyrelsen, kontakt til kommune
Susanne: husansvarlig, ansvarlig for kalender
Michael: ansvarlig for klubbens materiel, hjælper med planlægning af konkurrencer
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 21. januar 2017
Referatet blev godkendt
3. Hvordan forholder vi os rent praktisk til at referater fra generalforsamling og bestyrelsesmøder
fremover skal lægges ind på foreningens hjemmeside og hænges op i klubhuset, senest 3 uger
efter generalforsamlingen/det enkelte mødes afholdelse?
Sekretæren sender referat til hjemmesideansvarlige.
Nyeste referat hænges op på opslagstavle i huset. Tidligere referater sættes i en mappe, der vil
være at finde i reolen ved siden af opslagstavlen.
4. På baggrund af generalforsamlingen hvad skal der følges op på?
Vedtægtsændringen, vedtægtens punkt 4
Andet?
Nye vedtægter skal sendes til Landsforeningen
5. Planlægning af årets gang
- Aktivitetsoversigt udfærdiges (til inspiration vedlægges: Aktiviteter i DCH-Langeskov 2016)
- Lokalkonkurrencer, datoer og hvilke hold? Michael taler med Knud om datoer
- Arbejdsdag? Lørdag den 20. maj 2017, start kl. 9.00
- Møde med Amerikanerbiler, en tirsdag i marts. Tirsdag den 7. marts 2017, kl. 19.00 i
klubhuset, hvor bestyrelsen mødes med Amerikanerbilernes bestyrelse.
- Fælles træningsdag den 25. marts 2017 i Kreds 5. Trænere tilmeldes senest 19. februar 2017
og hundeførere senest 5. marts 2017.
- Hundens dag den 12. august 2017 i Kreds 5. De enkelte lokalforeninger bestemmer selv
indholdet af dagen
- Møde med DGI. DGI har lukket hundesporten i DGI-regi. Det skal på møde den 10. februar 2017
med DGI afklares, hvad DGI kan tilbyder DcH Langeskov.
- Andet? Rundstykker om morgenen. Til og med 18. marts 2017
- Maddag, mandag den 3. april 2017 (Michael), mandag den 1. maj 2017 (Karina), torsdag den 1.
juni 2017 (Flemming),
6. Registrering af sporarealer
Michael afklarer nærmere
7. Trænerudvalg? Bestyrelsens kontakt med trænerne
Bestyrelsen holder møde med træningsleder tirsdag den 7. februar 2017, kl.19.00.
8. Opfølgning på kloakering
Arbejdet med kloakering forventes påbegyndt i uge 4 eller først i uge 5.
9. Status medlemmer
29 betalende medlemmer dags dato.

10. Interne kurser
De trænere i DcH Langeskov der har været på kursus bør holde oplæg for hundeførere (uden hund),
så viden bredes ud til medlemmerne.
Oplæg vedrørende ”Fri ved fod” fra indehaver af Dalum Dyrehandel – dato undersøges af Karina .
Nye konkurrenceregler vil blive gennemgået når dommerne har været på kursus – forskel mellem
gamle og nye regler.
Det skal afklares om der er stemning for at arrangere tur i svømmehal. Der laves opslag til afklaring
af om folk er interesseret og på hvilke dage i ugen.
11. Eventuelt
Michael havde opslag med om hundetræning i DcH Langeskov – opslaget kan sættes op på
opslagstavler i lokalområdet.

