Risskov civile Hundeførerforening.
Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlem af DGI medlemsnr. 09443
Bankkonto: 7110 - 0001096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i DcH Risskov d. 10. dec. 2020.
Til stede: Ole, Rosa, Birgit, Sidse og Astrid
Afbud fra: Hanne
1. Referat: Godkendt
2. Økonomi:
Der kommer ikke flere store udgifter i 2020, økonomien ser fornuftig ud efter betaling af græsslåning, men små
regninger venter til bl.a. mad og gaver. Kontingent - tilmelding til nye hold: Hvordan og hvorledes med tilmelding
af nye hf’er? Især folk fra venteliste til unghundeholdene er lidt utålmodige. Hvis man er for langsom til at
tilmelde sig igen (hvis man har gået på gammelt hold), så kan man miste pladsen, hvis det ikke er sat til
automatisk betaling inde i klubmodul. Hvis man har bedt om at gemme kreditkortoplysninger, så trækker den
automatisk d. 1.1.2021.
3. Generalforsamling
To muligheder: a) Send mail om at udsætte pga. Corona via Klubmodul (force majeure); eller b) Gennemføre
med restriktioner vedr. antal i de forskellige lokaler (Ole har målt op)
Bestyrelsen er enige om at vi bruge løsning a, udsættelse.
Agendaen er lavet nu:
Nyt forslag: Generalforsamling kan fremover afholdes online, hvis det indføres i vedtægterne, at muligheden
foreligger. Ole laver udkast til formulering.
Kontingentforslag 2022: AG og lydighed skal betale det samme fremadrettet, hvis AG ikke har adgang til hal om
vinteren.
Stigning for hvalpehold/kurser med 100.- kr
Formand ikke på valg
Kasserer er på valg: Rosa modtager genvalg
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Sidse Rørvig og Hanne Winther- modtager genvalg
Valg af to suppleanter: Birgit ønsker genvalg, og så mangler vi en ny (evt. en mand for at sikre jævn
kønsfordeling i bestyrelsen)
4. Nyt fra udvalg
Lydighed:
Mulighed for ny træner, starter op til hvalpeinfo for at få en fornemmelse af, hvad der sker i klubben. Allerede
uddannet træner.
Reklamer mere for app’en, så folk melder til/fra i app’en (trænerne skal gøre dette)
Hvalpeinfo opdateres med relevant info ang. fremmøde af kun et menneske per hund grundet
forsamlingsforbuddet.
Konkurrence d. 21. marts (hvis muligt)
Trænerdag d. 7. marts (sporlæggerdag)
7-kamp Langfredag (kun lydighed), andre afdelinger forventes ikke at deltage
Forespørgsel fra hf ér vedrørende adfærdskonsulent mulighed – Ole undersøger -evt. efter opstart som træner
først.
A-hf’er vil måske gerne være trænerføl - der følges op på dette af Sidse
Astrid interesseret i også at være føl på hvalpehold på et tidspunkt. Det er oprindeligt meningen, at man skal lidt
rundt i afdelingerne som føl.
Jens Juul vil gerne i gang igen- Sidse aftaler hvad der er muligt med Jens
DGI: Hjælpefond hvis mistede indtægter pga Corona. Ole vil søge, hvis det ser relevant ud.
AG:
Vilhelmsborg konkurrencen håber man at kunne gennemføre
Henrik vil gerne i gang som føl – starter ved AnnMari
Lidt snak om kontingent. Behandlet tidligere på agendaen.
Evt. lidt fleksibilitet ift. folk, der hjælper meget. Dette aftales individuelt med bestyrelsen
Hal i Skæring kunne måske være relevant, undersøges nærmere af Ole
Aktivitetsudvalg:
Banko - udsættes foreløbig pga. Corona

 Formand
 Kasserer

Ole Suurland
Rosa Hansen

Klokkerfaldet 21
Vesborgvej 5

8210 Århus V.
8240 Risskov

51 48 08 31
25 37 36 45

e-mail
e-mail

formand@dch-risskov.dk
kasserer@dch-risskov.dk
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Rally:
Nye føl er kommet godt i gang - giver godt flow ift. overlap mellem hold
Der er reklameret på hvalpehold flere gange - har givet lidt nye medlemmer
5. Hovedbestyrelse
Se månedsbrev - der er link til uddybelse fra udvalg mv.
6. Byggeudvalg – status
Afslutning: Ibrugtagningsattesten er modtaget. Alt er afsluttet og betalt.
Låse: Sidse har modtaget tilbud fra Byens Låse (16k) - skal det være alm. låse eller elektroniske låse?
Bestyrelsen er stemt for elektronisk lås på hoveddøren. Tilbud indhentes på dette.
Beklædning af klubhus: Ca. 20.000.- for materialer i tilbuddet, men der skal også lægter og skruer til. Vi får et
opdateret tilbud. Lægter løber op i ca. 1200 kr + skruer. Hans har tilbudt at hjælpe sammen en gruppe.
Alternativt tømrerfirma, men det løber hurtigt op. Evt. suppleret med en ny varmepumpe til ca. 8.000. Ole
kontakter Bo i Jytas vedr. montering af ny varmepumpe, der kobles på det nye system, som godt kan trække 2
pumper yderligere. Vi forsøger at få en god pris evt. ved at give den gamle i bytte.
Redskabsskur: Fint træhus. Hold orden! Præmieskamlen har sin egen møbelhund, så den kan køres frem og
tilbage.
Belysning: AG har 2 lamper - brug for en ekstra? Der står en ekstra lampe, som kan flyttes ud. Den er tung.
Står på en stander.
Skal vi have en ekstra LED, som er lettere at slæbe ud, så vi kan få lys ovre på den del af området, som er helt
mørkt lige nu? Ole har set et tilbud på en LED til ca. 1000 kr.
Kan de gamle lamper på klubhuset få LED-pærer i stedet og så evt. dreje den yderste, så den kan lyse ud på
det mørke område?
Indretning: Skal de nye lokaler kun bruges til ‘skolestue’? Evt. garderobe opgraderes i hovedindgangen. Under
fortsat diskussion!
7. Kreds
Inden kredsgeneralforsamling sendes et forslag vedr. økonomi til kredsen
8. Eventuelt
Nosework: Hvem/hvad gør vi? Astrid snakker med Charlotte Jensen. Interesseret i en overbygning?
Hoopers: Hovedbestyrelsen vil foreløbig ikke tage det op som en gren. Det er oplagt for Risskov at tage det op,
hvis vi har instruktører til det og interesse for det. Astrid spørger Else, om hun vil starte et hold op. Ved
interesse går det videre til Ole.
Tilbud om at skære læbælter ind - Ole indhenter tilbuddet
Skal vi have wifi? Vil koste ca. 3000 kr om året. Vil måske give mening ift. når der er kurser mv.
Risskov har sagt ja til at være vært for Canis klikkerkurset, 8 deltagere. Henrik Appel og Sascha deltager (den
ene gratis), da vi er vært (værdi ca. 5800 kr)
Sidse har lavet en køb/salg/bytte fb gruppe for klubbens medlemmer.
Sidse: Kan vi udvide butikken i klubhuset med godbidsposer? Dette undersøges yderligere af Sidse.
Rosa: Sæt rigtigt kontonummer på indbydelser til konkurrencer. Skal ændres i klubmodul? Rosa kontakter Peter
fra klubmodul.

Referent: Astrid Würtz Rasmussen
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