Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. januar 2019
Deltagere: Karina, Michael, Dorte og Flemming
Afbud fra: Birgitte
1. Konstituering af ny bestyrelse
Dorte: formand, løbende kontakt med Landsforening og Kreds 5 m.v.
Karina: kasserer, web-ansvarlig set i forhold til bestyrelsens opgaver
Flemming: Næstformand, sekretær for bestyrelsen, kontakt til kommune
Birgitte: husansvarlig, ansvarlig for kalender
Michael: ansvarlig for klubbens materiel, hjælper med planlægning af konkurrencer
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. december 2018
Referatet blev godkendt.

3. Økonomi, medlemstal
Karina oplyste, at der er 69 medlemmer.
4. Forberedelse DM-2019 – herunder drøftelse af styregruppens opgaver,
budgetforberedelse, indmarch/udmarch, parkering, indkvartering VIP, logo?, DMhjemmeside, baneopsætning m.m.
Ovenstående drøftet.

5. Kontaktliste bestyrelse / de enkelte hold
Baggrunden for at udfærdige en kontaktliste er at gøre det nemmere for de enkelte
medlemmer på holdene at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der noget medlemmet vil
spørge om/ønsker taget op af bestyrelsen. En sådan kontaktliste er ikke nogen hindring for,
at det enkelte medlem kan tage kontakt til andre bestyrelsesmedlemmer end holdets
kontaktperson.
Karina bliver kontaktperson for hold C og B.
Michael bliver kontaktperson for hvalpeholdet.
Birgitte bliver kontaktperson for familiehunde 2.
Dorte bliver kontaktperson for familiehunde 1.
Flemming bliver kontaktperson for Rallyholdet og hold A.

6. Møde med træningsleder inden trænermøde 5. februar 2019
Bestyrelsen og træningsleder vil ikke kunne nå at afholde et møde inden trænermødet den
5. februar 2019, men efter en drøftelse kom man frem til, at Dorte bør sende en e-mail til
træningsleder, vedrørende bestyrelsens holdninger til de her nævnte emner.
Bestyrelsen har en oplevelse af, at der er en begyndende "rød tråd" på holdene.
Der er kommet mere struktur på træningen for eksempel arbejder flere hold med fastlagte
træningsplaner, som er velkendte og forpligtende for hundeførere på holdet,

Familiehundehold 1 kan mærke effekt af indsats på hvalpeholdet, hvor hunde, der rykker op
på Familiehundeholdet, nu er væsentlig mere lydige, og der er dialog mellem trænerne på
de to hold.
Bestyrelsen mener stadig, at der skal arbejdets med, hvad hundene skal kunne, og hvad
der skal arbejdes med på holdene. Vi skal endvidere fortsætte med at tale MED hinanden
og ikke OM hinanden.
Vedrørende trænerudvalg, så mener Bestyrelsen, at et udvalg, hvor træningsleder, en
træner og eventuelt en hundefører kunne udgøre et Trænerudvalg, hvor der kan ske
drøftelse af for eksempel træningsprincipper og eventuelle udfordringer på holdene.
Klubben er ved at være ret stor - det betyder, at vi skal sikre, at alle trænere bliver hørt i
hverdagen - det kan et trænerudvalg, hvor trænerne selv vælger en repræsentant være
med til at sikre. Samtidig er der en del spørgsmål, som i dag går til Bestyrelsen, som vil
kunne drøftes i et trænerudvalg. Eventuelt valg af en hundefører til Udvalget vil kunne sikre
medindflydelse og øget interesse for vores klub.
For så vidt angår behov for trænere til hvalpeholdet: I forbindelse med drøftelse af dette,
kan måske være nødvendigt at inddrage flere træningsdage for at få kabalen med de
mange hold til at gå op. To af trænerne på Familiehundehold 1 vil gerne tage
"Kravlegården", hvis tiderne kan forskydes i forhold til Familiehundehold 1.
Trænere og DM den 21. og 22. september 2019: Trænerne skal på de enkelte hold sprede
det gode budskab om behov for hjælpere på DM-dagene. Trænerne har selv en rolle som
"erfarne" ud i konkurrence, og det vil være fint, hvis de også har mulighed for at melde sig
som hjælpere.

7. Aktivitetskalender 2019
Aktivitetskalenderen for 2019 blev udfyldt.
For så vidt angår salget af rundstykker mv. den første træningslørdag i måneden, har det
vist sig, at salget er alt for lille, hvorfor det giver underskud. På denne baggrund blev det
besluttet at stoppe med salget af rundstykker mv. Derimod forsætter man med ”maddagen”
den første træningsmandag i måneden.
Det drøftedes om man kan få gang i en kageordning, så man for eksempel på de enkelte
hold skiftes til at have kage med, som holdmedlemmerne efter træning vil kunne samles om
inde i klubhuset.

8. Arbejdsdag: Hvad skal der laves i 2019, ansøgning om lokaletilskud fra Kommunen?
Der skal et andet tag over tilbygningen.
Der er endvidere behov for nyt tag over terrassen.
Varmtvandsbeholderen trænger til udskiftning.
Der er behov for maling inde og ude.

9. Gaveregulativ
Karina udarbejder et forslag til gaveregulativ

10. Møde med Kultur og Fritid (se tidligere fremsendt mail)
Formanden for folkeoplysningsudvalget Erling Knudsen og lederen af Frivilligcenter
Kerteminde Kommune Jens Gantriis har planlagt en større besøgsrunde i foreningslivet i
Kerteminde Kommune.
Ovennævnte har således rettet henvendelse til DcH Langeskov med forslag om, at de
besøger foreningen (gerne til et bestyrelsesmøde) for på den måde at lære hinanden bedre
at kende, med henblik på at hjælpe med den fremtidige udvikling i foreningen.

Mødet vil kunne indeholde en præsentation af Frivilligcenter Kerteminde Kommune,
præsentation af Folkeoplysningsudvalget, præsentation af DcH Langeskov, hvad er den
største udfordring som frivillig forening, oplysning om de forskellige puljemuligheder der er i
kommunen og andet relevant.
Dorte sender et forslag til Jens Gantriis med forslag til en mødedato i februar eller
mødedato i marts.

11. Evt.
Søndag den 24. februar 2019 er der brug for nogen til at stå for forplejningen til
dommermøde i klubhuset. Michael meldte sig.

