Dato:03.09.20

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 8/9- 2020 kl. 19.00-21.00 hos Christine på Klostervej 13, Tvis
Brød: Zia
Afbud:

1) Velkomst ved Zia
2) opfølgning af referatet fra d. 16.06.20 - refereres ikke her men under de relevante punkter hvor de
optræder igen
3) Kort nyt fra formand/bestyrelse/udvalg
Formand: Zia har været til Landsmøde i Vejen 30/8. Initiativfonden er ved at løbe tør for penge. De
vil arbejde på at øge kapitalen.
Klubmodul har været drøftet, det går bedre rundt omkring, og det koster 15 kr pr. medlem.
Man kan nu bestille hvalpepakker til sine nye medlemmer/hvalpehold ved sekretariatet det koster
ikke noget for de enkelte klubber. Deltagergebyret til DM er hævet med 50 kr for at kunne godtgøre
kørsel til sporlæggere.
Hvis et medlem melder sig ud efter 3 uger, skal vi tilbagebetale deres kontingent, og vi kan få godtgjort vores kontingent til landsforeningen, for det medlem. Uændret landsforeningskontingent i 2021
på 290 kr.
Konkurrenceudvalget: Vi har afholdt kredskonkurrence C/B det gik godt. 11 hunde tilmeldt og et
afbud på dagen.
Datoer til konkurrencer i 2021. Arbejder på at få en lille nordisk i feb. Skal vi have venskab i 2021?
evt. 30/5 eller skyder vi det et år pga. Corona. Zia spørger på formandsmøde.
Kredskonkurrence C/B 29/8 2021. Maria samler en mail til Zia med alle datoerne.
Vi skal holde lokalkonkurrence lørdag d. 31/10.
Materialeudvalg: Er i denne periode lig med byggeudvalget. Vi skal huske at beskære grene og rense
tagrender. Det skal med ind i rullet med på en eller anden måde.
Instruktørudvalget: Læs referat fra møde d.19.08
Bestyrelsen: Generalforsamlingen 2021. Zia er på valg til jan 2021og Marianne og Søren er ligeledes
på valg i jan 2021.
4) Status på økonomien – herunder nyt fra kasserer, samt status på kassereropgaver.
Økonomien ser OK ud.
Christine har lavet et årshjul med jubilarer og fødselarer for det kommende år. Marianne er tovholder
på at ingen glemmes.
5) Klubhus – status på den midlertidige løsning/nødreparation. Samt udkast og medlemsmøde.
Byggemøde d.24/8 Ole (Rikkes mand) var ad hoc med til byggemødet, og kunne bidrage med en
masse informationer omkring kommunes forpligtigelser. Christian har skrevet med Vibeke Jensen

Sekretær, DcH Holstebro
Maria Rømer • Kæret 16 • 7500 Holstebro
Tlf.: 41 40 53 23 • Mail: fruromse@gmail.com

fra kommunes ejendomscenter og vi afventer svar og hjælp til diverse. Udvalget arbejder på højtryk
med at få aftaler i stand og konkretiseret projektet.
6) Klubmodul. (næste møde)
7) Status på igangværende hold, venteliste og instruktørkapacitet. (næste møde)
8) Oktober kursus i Herning Christine videresender indbydelsen ud til alle vores instruktører. Deltager
gebyret betales af klubben, og går ikke fra deres egen kursuspulje.
9) Nosework overbygning – værtsklubber. Vi melder pas på værtskab.
10) 75 års Jubilæum 2021 lørdag d. 17.04 (næste møde)
11) Lokalkonkurrence og fest d.31.10
Maria laver opslag og vi bestiller tapas fra Bilka 125 kr. pr. person Marianne bestiller ved endt tilmelding og vin ved købmanden i Tvis.
12) Faunakram – har snakket vedr. flere modeller for at lave en foreningsaftale.
En foreløbig plan er at hun kommer med en stand til klubmesterskabet og laver en intropris på foderet, og evt sponsorerer nogle sække til vores konkurrence. Derefter kan vi køber foderet ude i Skave
Hegn og Grovvarer, og så går der 10 kr til klubkassen for hver sæk foder der er købt.
Eller alternativ lave en aftale med Camillas Dyrecenter, men hun vil gerne have en tilkendegivelse
på ca. hvor stor tilslutning, da hun ikke fører foderet i forvejen .
13) Rengøring af klubhus – Maria kan ikke huske hvad vi aftalte og der er ikke lavet opslag på FB. (næste møde)
14) Evt. TV Midt vest.
Vi spørger Heidi.
15) Fastsættelse af næste møde.
D.8/10 – kl.19.00-20.30 hos Marianne Klostervej 63 - Christian har kage med.
Afbud til Maria på mail eller sms 41405323

