Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 8. august 2017
Deltagere: Susanne, Karina, Michael, Dorte og Flemming
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. juni 2017
Referatet blev godkendt.
2. Økonomi, medlemstal
57 aktive der er flere tilmeldinger på vej.
Der er betalt for kloakering.
3. Hundens dag søndag den 13. august 2017. Plan for dagen? Hvem gør hvad?
Kommet forslag fra Sonja vedrørende hundens dag.
Michael vil prøve at få fat i nogle ”hvalpeførere” til at komme på dagen.
Der sendes opfordring ud trænere om der mulighed for at deltage.
Dorte bager kage.
Bestyrelsen møder op kl. 9.
Det vil være fint, hvis der fra hvert af de enkelte hold kan komme træner og hundeførere for at
deltage på Hundens dag.

4. Planlægning af vintertræning.
Drøftelse af forskellige muligheder. Sonja har som træningsleder bedt trænerne om at komme med
forslag til vintertræningen.
5. Konkurrencer den 9. og 10 september 2017 – vi mangler eftersøgningsarealer – hjælpere på
dagen.
Indtastning: Karina og Sonja. Pølser: Benny.
Forsøge at skaffe skrivere for dommerne
Susanne forsøger at spørge på Holckenhavn vedrørende eftersøgningsareal.
Annette og Bo står for middagsmaden også med indkøb.
Annete vil gerne stå for morgenmaden.
Dorte og Flemming køber ind til morgenmad og frokost til den 9. september 2017, samt morgenmad
den 10. september 2017.
Forplejning- og drikkebilletter udleveres til de der hjælper den 10. september 2017.
Karina sørger for at bestille præmier til den 9. og 10. september 2017

6. Drøftelse af konkret sag på hvalpeholdet.
Det skal nærmere præciseres, hvordan man på de enkelte hold takler situationer, hvor en løbsk
tæve deltager i træning.
7. Kursusansøgninger efteråret 2017.
Sanne søger kurset: Fra leg til lydighed.
Lis søger kurset: De svære øvelser i rally.
Karina, Sonja og Søren søger kurset: Opvarmning og nedvarmning af hunde.

8. Eventuelt
Der udfærdiges en ny liste laves vedrørende månedlig rengøring af klubhus.
Vaccination og forsikring: De hundeførere der ikke har vist det i år skal vise dette. Der udfærdiges en
liste til brug for afkrydsning af hvilke medlemmer, der endnu ikke fremvist bevis for vaccination og
forsikring.

Kredsrådsmøde torsdag den 17. august 2017. Kredsbestyrelsen kl. 18.30 og derefter
kredsrådsmøde kl. 19. Dorte og Flemming handler ind. Michael vil godt være med til at stå for
forplejningen.
Der laves nye opslag - til afkrydsning vedrørende fremmøde - for de forskellige hold.
Amerikanerbilerne bruger pladsen onsdag den 23. august til søndag den 27. august 2017.
Vedrørende efteruddannelse af trænere, forslag til kurser til i Kreds 5: Sporlæggerkurser
Nyborg C-konkurrence. Hvis de ikke kan holde konkurrencen den 27. august 2017, så kan DcH
Langeskov tilbyde at overtage dagen, der i så tilfælde skal stadig vil skulle finde sted på Østfyns
arealer, da Amerikanerbilerne bruger vores areal nævnte dato.

