Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 6. februar 2018
Deltagere: Susanne, Michael, Dorte og Flemming
Afbud fra: Karina
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. december 2017
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 20. januar 2018
Referatet blev godkendt.
3. Økonomi, medlemstal
Punktet blev udsat da Karina som kasserer havde meldt afbud.
4. Aktivitetskalender for 2018, herunder fastlæggelse af datoer for arbejdsdage
Aktivitetskalender blev udfærdiget og vil blive ophængt i klubhus og komme på hjemmesiden.
5. Udlån af klubhus, på baggrund af drøftelse på generalforsamlingen
For medlemmers lån af klubhus blev prisen sat til kr. 500 pr. dag og for trænere og
bestyrelsesmedlemmer blev prisen sat til kr. 250 pr. dag.
6. Borgerforeningen forespørgsel vedrørende brug af klubhus
Ingen ændringer i forhold til nu, borgerforeningen kan således fortsat låne klubhuset mandagen
efter kræmmermarkedet.
7. DcH Langeskov 40-års jubilæum, hvad skal der ske i den anledning?
Datoen for afholdelse af jubilæum blev fastsat til den 2. september 2018.
Vi tænker mere over hvad dagen skal indeholde.
8. DM i 2019 - tilbagemeldinger
Langeskov DcH vil byde ind på at afholde/være med til at afholde DM i 2019, nærmere betegnet
den 21. og 22. september 2019.
Der er truffet aftale om, at man vil kunne bruge Birkende Boldklubs arealer. Der er endvidere
truffet aftale med en lodsejer om lån af areal, der støder op til boldklubbens baner.
Der er kommet forhåndstilsagn fra følgende klubber DcH-klubber om i et eller andet omfang at
være med til at arbejde sammen om afholdelse DM i 2019: Højme(Agility), Ringe (IPO) og
Kerteminde (E-hunde).
9. Vedligeholdelse – ansøgning om lokalemidler
Der er mulighed for at søge Kerteminde Kommune om tilskud til vedligeholdelse af
foreningslokaler. Så det skal forsøges afklaret, hvad der er behov for i forbindelse med opsætning
af ny vandvarmer, tagplader over terrassen og reparation af tilbygning.
10. Kontakt til holdene
For hvert hold udpeges en fra bestyrelsen som vil kunne give orientering om kommende aktiviteter
mv. i klubben. Kontaktliste vil blive sat op på tavlen i klubhuset.
11. Gaveregulativ
I forbindelse med ”runde” fødselsdage kan foreningen give en opmærksomhed til trænere og
bestyrelsesmedlemmer. Runde fødselsdage blev præciseret som 50 år, 60 år, 70 år, 75 år, 80 år og
hvert femte år opefter.
12. Eventuelt
Intet

