Beslutningsreferat bestyrelsesmøde den 16.09.2020
Afbud: Hanne
1. Referat fra sidste møde
Referat godkendt
2. Økonomi - kort status
Rosa gennemgår økonomien – ser fornuftig ud.Mangler regning for skur. Mangler også regning for sand. Og
lamper.
369.000 kr (indtil videre) for tilbygning. Vi har fået 167.500 kr i tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
Ole viser budgettet for tilbygningen (som blev lagt før byggeriet gik igang). Budgettet holder.
Manglende regninger for 2020: Græsslåning, sikring af vinduer, forsikring.
Vi har fået ca. 283.000 kr i sponsorater/tilskud totalt set. Vi skylder 150.000 kr til DcH’s initiativfond.
Vi er 190 medlemmer i dag. 120 i lydighed, 22 i rally og 38 i agility. 10 passive.
3. Nyt fra udvalg
Lydighed: Vi har fået samlet de hvalpehold ind, som var bagud. Vi mangler stadig unghundepladser.
Klubmodul går bedre. Vi har bedt om konkurrence 21. marts 2021 (C-B-A), men vi får først svar om nogle
måneder. 7-kamp ligger nok på Langfredag i 2021. Trænerdag er under planlægning. Vi får forhåbentlig en
ny træner, Sigga, fra Odense.
DGI: Ikke noget nyt.
Agility: Alfred stopper 1/10. AG sørger for en afskedsgave.
Indendørstræning - der er ikke fundet en ny hal. Der er ca. 6 der gerne vil træne indenfor. Der er ikke
umiddelbart ikke nogle der der kan rykke videre fra begynder til øvet.
AG skal sørge for at der ligger en klar aftale om indendørstræning med Hundehuset, med en klar angivelse
af tidsrum og timer.
Klubmesterskab 19.9.2020.
Aktivitetsudvalg: Banko? Dato fastsættes på næste bestyrelsesmøde.
Rally: Konkurrence vel overstået. Færre deltagere end normalt, måske grundet corona og manglende DM.
Det overvejes om der skal sættes max. på fremover. Der var meget græs igen. Der var mange stavefejl på
pokalerne - næste år tjekkes pokaler ved afhentning.
Rally vil gerne have nye hundeførere. Rally dukker op 29.9. og demonstrerer rally for hvalpene og
unghundene.
4. Hovedbestyrelse og landsudvalg
Landsmøde afviklet. Der var et enkelt forslag, som gik på om der skulle afregnes kørepenge til sporlæggere
ved DM. HU har derfor stillet forslag om, at gebyret for deltagelse ved DM forhøjes, og at arrangerende
klub selv bestemmer hvem der skal have kørepenge. Forslaget blev vedtaget.

Ole blev valgt som formand for dommerudvalg (DU).
5. Byggeudvalg - status
Vi afventer ibrugtagningsattest. Ole har sendt en masse ind til kommunen. Vi afventer at høre svar.
Der kommer 3 kasser mere fra Boxit, og så kommer der et skur også.
Vi afventer tilbud på profilplader til det “gamle” klubhus. Så bliver stort set vedligeholdelsesfrit.
Sidse får hentet et tilbud på elektroniske låse til huset. Vi ligger omkring 5.000 kr. pr. lås.Der kommer et
tilbud hen over efteråret.
Ole har snakket med Steen Skomager. Han kan omkode den gamle lås, og det kommer til at betyde at alle
skal have nye nøgler. Vi afventer tilbud.
Det forventes at vi får gitre til vinduerne i løbet af nogle uger. Der indkøbes skumslukkere. Det overvejes
om der skal laves låse til “mellemdørene” inde i huset.
6. Kreds
Johnny Hune og Ole har lovet kredsen at lave et kursus i klubmodul. Det er den 11. oktober. Det afholdes i
Hadsten.
Ole er blevet spurgt om han vil holde “Klar-parat-start” en søndag i januar kl. 10-15. Datoen er ikke endelig,
men den 24. januar er i spil. Susan Aino kommer og kigger, for at se om det skal lægges ind som et modul i
DcH’s instruktøruddannelse.
7. Klubmesterskab
Rally og AG vil gerne at klubmesterskab ikke ligger weekenden før DM. Vi prøver at se om klubmesterskab
for alle kan afholdes weekenden efter DM. Det er sidste forsøg på at holde et samlet klubmesterskab for
rally, AG og lydighed. Lørdag den 2. oktober 2021.
Ved samme lejlighed er der fejring af hundeførere fra DM.
8. Eventuelt
Snak om årets hundefører og muligheden for at udnævne æresmedlemmer.
6. februar 2021 - dato for “julefrokost” for udvalg, bestyrelse og trænere. Rosa spørger Kvickly i Veri, Ole
spørger slagteren i City Vest.
Klubmodul er brugt som redskab til at invitere til arbejdsdage. Det skal bredes mere ud.
Drøftelse af DcH’s etiske retningslinjer.
De etiske regler vil opsættes sammen med vore værdier
Ref. Anne Abildgaard

