Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 13. juni 2017, kl. 19.00 i klubhuset
Deltagere: Susanne, Karina, Dorte og Flemming
Afbud fra Michael
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. marts 2017
Referatet blev godkendt
2. Økonomi, medlemstal
Der er betalt kr. 2.218 for bygningsforsikring og kr. 4.195 for løsøreforsikring for et helt år.
Driftskontoen er på kr. 13.863, opsparingskonto kr. 65.657 heri indgår dog lånet fra Initiativfonden
på de resterende kr. 33.333.
Der var overskud fra landskonkurrencen den 7. maj 2017
Der er for nuværende 50 medlemmer
3. Sommerafslutning torsdag den 29. juni 2017
Der bliver fælles træning kl. 18 -19.
Kl. 19.30 -21.00 bygselvburger. Pris som sidste år. Tilmelding senest mandag den 26. juni 2017.
Dorte og Flemming køber ind.
4. Hundens dag søndag den 13. august 2017
De enkelte klubber bestemmer selv, hvad dagen skal bestå af - hvilke aktiviteter der skal foregå i
tidsrummet fra kl. 10- 13.
Trænere og de enkelte hold bedes komme med bud på, hvad dagen kan indeholde.
5. Udefrakommendes brug af terrassen
Det drøftedes om man skal sætte videoovervågning op.
Vi vil prøve at få et møde med de unge og repræsentanter fra kommunen.
6. Forsikring
I tilfælde af at en hund (A) under træning kommer til at skade en anden hund (B) skal dette i første
omgang altid meldes til hund A’s forsikringsselskab, for at det kan blive afklaret om hund A’s
hundeforsikring dækker. For at hund A’s forsikringsskab kan tage stilling til sagen, er det vigtigt, at
man så hurtigt som muligt efter skadens indtræden får beskrevet hændelsesforløbet - herunder
også navne på de tilstedeværende. I tilfælde af at hund A’s forsikringsselskab ikke vil dække
skaden, skal hund A’s forsikringsselskab give en skriftlig begrundelse, hvorfor man ikke vil dække
skaden. Denne skriftlige begrundelse skal sammen med beskrivelsen af hændelsesforløbet sendes
til DcH’s kollektive forsikring for, at ”DcH’s forsikringsselskab” kan tage stilling til sagen.
Det er fra DcH Langeskovs tidligere forsikringsselskab blevet oplyst, at der i 2015 har været meldt
en skade på varmepumpen, hvorfor forsikringsselskabet har bedt om yderligere oplysninger.
Karina oplyste, at det ind til nu ikke har været muligt at finde nogen oplysninger vedrørende skade
på varmepumpen, men der arbejdes fortsat på at afklare sagen.
7. Aktiviteter i efteråret
Kredsrådsmøde for DcH Kreds 5 den 17. august 2017, kl. 17.30 holdes i DcH Langeskovs klubhus.
Det skal afklares med forplejning – Vagn spørges.
Fra og med onsdag den 23. august 2017 til og med søndag den 27. august 2017 har
Amerikanerbilerne pladsen, hvorfor der ikke er træning torsdag den 24. august 2017.
Der er maddag mandag den 7. august 2017, Karina.
Maddag mandag den 4. september 2017, Dorte.
Der er behov for at finde en skov til eftersøgning for E og A-hunde i forbindelse med
konkurrencerne den 9. og 10. september 2017. Der skal også findes hjælpere til dagene.

8. Arbejdsdag
Det blev aftalt at afholde en arbejdsdag i efteråret, nærmere betegnet lørdag 7. oktober 2017 - start
efter træning. Der er behov for at skifte tagplader over terrassen, maling af køkken og toiletgang.
Klubben giver middagsmaden.
9. Prissætning af kantineydelser
Det blev aftalt, at der udfærdiges en ny prisliste gældende for klubbens træningsdage.
Da det ved den sidst afholdte konkurrence var svært for køkkenet helt at få overblik over hvem
blandt hjælperne, der kunne få forplejning, blev det aftalt, at hjælperne på forhånd får udleveret en
spisebon (der giver ret til ét middagsmåltid) samt udleveret to drikkeboner til drikkevarer.
10. Eventuelt
Da der er hundens dag søndag den 13. august 2017 skal der gives besked til rollespil om, at de ikke
kan låne klubhuset den dag.
Vedrørende rengøring af klubhus. Der skal en sættes en ny seddel op med oplysning om, hvilken dag
det enkelte hold står for rengøringen.
Der fastsættes en dag i august 2017, hvor alle klubbens medlemmer skal fremvise bevis for, at der er
betalt for den lovpligtige hundeansvarsforsikring, og bevis for at hunden er vaccineret mod Pavo og
hundesyge. Dette gælder dog ikke for hvalpeholdet, da de har fremvist noget sådant i år.

