21.01.2020

Referat af bestyrelsesmødet den 21. januar 2020, kl. 19.00 hos Søren, Feldinghus nr. 9,
7500 Holstebro.
Ingen afbud.
1. Velkomst v/Zia Afreedi
2. Opfølgning af referatet fra 02.12.19
3. Kort nyt fra formand/bestyrelse/udvalg
Formand: Kæmpe tak til Maja for hendes store engagement gennem mange år. Vi siger pænt farvel på
generalforsamlingen. Zia i gang med årsberetningen. Kredsen mangler en næstformand/et bestyrelsesmedlem, hvis man har interesse kan man kontakte Gitte kredsformand i kreds 2. Indhentelse af børneattester er clearet med kommunen. Vi indhenter der hvor det er nødvendigt.
Konkurrenceudvalget: Næste konkurrence er DM nordisk. Alle konkurrencer for det første halvår skal
være lagt op 1.feb. Maria og Marianne kontakter Annette så vi kan få lagt vores konkurrencer op.
Materialeudvalg: Karen træder ud, så der mangler en tovholder til udvalget.
Instruktørudvalget: Christine skal ikke længere være kontaktperson fra bestyrelsen.
Bestyrelsen: Der er købt en PC til den nye kasserer.
Vi er har fået tilbudt at være vært for træner uddannelse, spørger os lidt omkring.
4. Status på økonomien - herunder nyt fra kasserer
Bankbeholdning: 277.584 kr og der er ikke betalt kredskontingent og landskontingent endnu.
5. Klubhuset
Rammer for byggeprojektet
Vi er presset på tid, taget er utæt på den gamle del af bygningen, og kan ikke holde de næste 5 år (som
der måske går førend vi har et nyt klubhus)
Vi er nødt til at gøre noget.
Beslutning: Vi kontakter 3 tømrefirmaer (Borg tømrefirma, Karsten Slyk og Madsen Byg) for at få et
tilbud på renovering af vores tag. Og Zia og Maria kigger på arealer ved schæferhundeklubben og de pavillioner der stod ved Ellebækskolen som nu er blevet til STU.
6. Fonde
Søren har læst bogen ang. Fondsansøgninger. Der er mange ting der skal være på plads og tages højde
for inden vi kan søge.
7. Klubmodul
Hvad mangler vi at få styr på?
-Medlemmer der endnu ikke er oprettet.
Christine dobbelttjekker med holdlister og bankindbetalinger. De medlemmer der endnu ikke er oprettet
kontakter Christine instruktørerne så de kan prikke til deres hundefører. Vi laver en dag mere i klubben
hvor vi kan hjælpe medlemmerne med oprettelse.
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-træningsgebyr for hund nr. 2, samt medlemmer der medlemmer andre steder. Der arbejdes på sagen, og
der styr på de fleste.
-regnskab, vi har fået tilbudt hjælp fra Dch Thyholm til regnskabet, og Christine skal mødes dem.
Info-dag / sparring i kredsen, vi afventer dato, Christine og Maria vil gerne deltage.
8. Ny kasserer – Fordeling af arbejdsopgaver
Banken skal have referat fra generalforsamlingen, de skal have referat fra det konstituerende møde, samt
ID fra alle.
Maja overdrager kassereropgaverne til den nye kasserer efter generalforsamlingen, derefter finder vi ud
af om nogle af opgaverne skal ligge hos nogle af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9. Generalforsamlingen den 29. januar 2020 kl. 18.30
Regnskabet gennemgået og underskrevet
Zia pitcher byggeudvalget på generalforsamlingen.
Status på tilmeldinger og praktisk ang. Mad. Marianne bestiller og henter ved Kvickly
I skrivende stund 10 tilmeldte incl. os 6 fra bestyrelsen
10. DM i nordisk april 2020
Udsættes til næste møde.

11. 75 års Jubilæum 2020
Fremlæggelse v/ Maja vedr. telt og porcelæn
Vi holder et samlet arrengement for medlemmer og det officielle DcH
Vi skal finde en dato
Beslutning: 23.maj i telt på træningspladsen kl.12.00-16.00
Indbydelse, Marianne laver et udkast

12. Eventuelt.
Beretning 2019
13. Fastsættelse af næste møde.
Et kort konstituerende møde efter generalforsamlingen.
Mvh. Maria Rømer

