Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 29. marts 2017, kl. 19.00 i klubhuset
Deltagere: Michael, Karina, Susanne, Dorte og Flemming

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. januar 2017
Hundens dag er flyttet til den søndag den 13. august 2017.
Udover ovenstående ændring blev referatet godkendt.
2. Kloakering
Kloakering er blevet udført, og klubhuset er således blevet tilsluttet offentlig kloak.
3. Aktivitetskalender 2017 – kommentarer.
Aktivitetskalenderen blev godkendt.
4. Fællestræning den 25. marts 2017 i Kreds 5 er blevet aflyst
Fællestræningen blev aflyst på grund af manglende tilslutning i øvrigt i kreds 5.
5. Møde den 10. februar 2017 med DGI vedrørende hundesporten
Der blev den 10. februar 2017 afholdt møde hos DGI Fyn i Odense, hvorfra der mødte to
repræsentanter endvidere var der deltagelse fra - Hundestjernen, - Faaborg Hundevenner, - DcH
Vestfyn, - DcH Brenderup, - DcH Langeskov, - Bøstrup Idrætsforening, hundesport samt - DcH
Odense. På mødet drøftedes muligheder for samarbejde, især med fokus på rally.
6. Rallyturnering i DGI-regi
På ovennævnte møde blev det aftalt at holde et nyt netværksmøde den 9. marts 2017 som blev
afholdt i Langeskov. Lis og Dorte deltog i mødet og det blev aftalt at afholde en rallyturnering, hvor
de deltagende foreninger skiftes til at afholde en turneringsaften på en hverdag.
Langeskov har tilmeldt 1 hold.
Der er fire konkurrencedage, hvoraf den ene er torsdag den 8. juni 2017 i Langeskov
DcH Langeskov skal tilmelde sig senest den 7. april og betalingen er kr. 500 pr hold for alle fire
gange.
7. Orientering om møde med Amerikanerbiler den 7. marts 2017
Amerikanerbilerne har pladsen fra og med onsdag den 23. august 2017 til og med søndag den 27.
august 2017, hvorfor det ikke er muligt at træne på pladsen i nævnte tidsrum.
8. Hundens dag i Kreds 5. Søndag den 13. august 2017, kl. 10 - 13. Planlægning
De enkelte DcH-klubber i Kreds 5 bestemmer selv hvad der ske på dagen.
Man kan for eksempel give folk mulighed for at medbringe egen hund, og lave nogen aktiviteter
med hunden. Give folk mulighed for at tale med eksempelvis nogle hvalpehundeførere,
konkurrencehundeførere eller trænere.
Skal der laves nye flyers med lokalt islæt. Der tænkes videre og andre gode ideer efterspørges.
9. Arbejdsdag den 29. april 2017 – hvad skal der ske
Forskellige arbejdsopgaver drøftedes for eksempel skiftning af tagplader på terrassen, maling af
køkken og toiletgang. Der udfærdiges et opslag.
10. Landsdækkende B og C konkurrence søndag den 7. maj 2017. Planlægning
Præmier er hjemkøbt. Der skal spørges efter hjælpere til dagen.

11. Lokalkonkurrence lørdag den 20. maj 2017. Planlægning
Præmier skal indkøbes. Karina vil gøre dette.
12. Forsikringer
Det skal afklares hvad/og i hvilke tilfælde DcH-forsikringen dækker set i forhold til den lovpligtige
hundeansvarsforsikring.
13. Gavekasse, gaver
I hvilke tilfælde kan klubben give gaver.
Man skal måske forsøge at se på hvad og i hvilke tilfælde Kredsen giver.
Karina vil lave et udkast.
14. Prissætning af kantineydelser
Det skal ved opslag nærmere præciseres, hvad der tages for det der sælges ved forskellige
lejligheder.
15. Eventuelt
Der følges op på den manglende varmeforsyning og behovet for reparation af varmepumpen.
Der er 42 aktive medlemmer.
Klubtøj, for eksempel regntøj, det skal afklares, hvad der kan skaffes
Det er aftalt med Pia fra Dalum Dyrehandel, at hun kommer en dag, hvor der bliver fokus på
lineføring/fri ved fod for konkurrencehundeførere med hund.
Spørgsmål om fælles træningsdag med omkringliggende klubberne, er det en mulighed?
Flag – skal vi have flagstang ved indgang til klubben? Afklaring af muligheder.
Lørdag den 22. april 2017 afholder DcH Kreds 5 træneruddannelse i klubhuset, hvor Michael, Dorte
og Flemming står for det praktiske/forplejningen.
Næste møde i bestyrelsen afholdes eventuelt onsdag den 26. april 2017 til afklaring af arbejdsdag
og konkurrencen den 7. maj 2017.

