Referat fra Instruktørmøde d. 19. august 2020
Afbud fra: Liv, Michele, Rikke, Trine, Maja, Erik, Bent
Udeblevet: Søren, Christian, Camilla, Tanja, Elisabeth

1. Godkendelse af sidste referat Godkendt

2. Orientering fra bestyrelsen, budget 2020 er budgetteret til et underskud på 59.000 p.g.a forbedringer til
klubhuset, der blev ved generalforsamlingen lavet 2 vedtægtsændringer, den ene var en tilføjelse af navnet DCH
Holstebro og den anden var at formand + kassere skal have mindst 50% af stemmerne, for at blive valgt.
Søren er blevet bestyrelsens kontaktperson i instruktørudvalget.
Covid 19, vi har fulgt de retningslinjer vi har fået, det er gået fint.
DM i nordisk blev aflyst, vi er blevet spurgt om vi vil holde det i 2021, det har vi takket nej til.
Der arbejdes på projekt ”klubhus” i et bygningsudvalg.
75 års jubilæum udskydes til 2021.

3. Nyt fra udvalgene
Instruktørudvalget: der skal findes nye medlemmer til udvalget, vi stopper ved udgangen af 2020.
Det kræver ikke så meget og da de nye skal vælges imellem instruktørerne, som jo selv har deltaget på
Instruktørmøderne, betyder det ikke så meget at det bliver et helt nyt udvalg. Vi står naturligvis til rådighed
for det nye udvalg, hvis de har brug for hjælp. Lisbeth vil gerne være aspirant så hun kan se hvad det går ud på.
Vi har i øjeblikket kun 2 aspiranter (Christine og Kirsten), de er færdige d. 29/11-2020, der er de helt færdige inkl.
deres overbygning.
Kursus med Ulla, der blev aflyst i foråret, kommer til efteråret, vi er i gang med at finde en dato.
Vi forsøger også at få arrangeret et kursus med alternativ træning.
Konkurrenceudvalget:
Vi holder en C/B konkurrence d. 30/8, der er 11 tilmeldte
Lokalkonkurrencen er den 31. oktober 2020
Og til næste møde planlægger vi konkurrencedatoer for 2021.
Kantine- & Materialeudvalget, der er ingen.
4. Holdfordeling/træningstider
Rikke og Elisabeth starter hvalpehold
Der er 45 hvalpe på ventelisten
Der er 17 på ventelisten til unghundehold
Der er 21 på ventelisten til agility
Maja og Erik’s hvalpehold skal deles ud på andre hold, når vi går over til weekendtræning, Niels (fortsætter indtil
Videre
) kan tage max. 6 og Karen kan tage et par stykker.
Karen 9.45 – 10.45 lørdag (evt. pause fra nytår )
Niels kl. 13 lørdag
Mette D. 10-10.40 og 10.40-11.20 søndag, holdet er delt i 2 og de fortsætter på den måde.

B-hold lørdag kl. 10.00
Liv kl. 9.00 – 10.00 lørdag og søndag kl. 11.30 – 12.30
Agility?
Bent?
Rikke?
Elisabeth/Rikke?
5. DCH Holstebro’s fremtid
Snak omkring hvad vi kan gøre for at holde på vores instruktører m.m.
Skal der gøres noget mere for at få et bedre sammenhold på tværs, noget mere socialt, noget fællestræning
f.eks. få weekenden op og køre igen, den gav noget på tværs for både instruktører og hundefører.
Vi prøver at lave et opslag på facebook, og efterlyse nogen der vil være tovholdere.
Også vigtigt at vi respekterer hvad den enkelte kan byde ind med og ikke presser på for at få mere.
Ikke alle har mulighed for eller lyst til, at deltage i alt muligt andet end træningen.
Karen: kan instruktørmøderne bruges lidt mere til erfaringsudveksling trænerne imellem. Når møderne skal
slutte kl. 21, kan det være svært at nå, men man kunne holde nogle møder uden de faste punkter, med fokus på
erfaringsudveksling.
Vi snakkede også om, ved sidste møde, at holde en ½ dag med vidensdeling/erfaringsudveksling, Lisbeth tilbød
at finde en dato og lave et oplæg
Kirsten tilbød at lægge hus til et gillarrangement
Vi har bedt bestyrelsen om at præsenterer klubbens frivillighedsstrategi, som der er brugt en del tid på at lave.
Bliver den røde tråd brugt? Hvem giver den til nye instruktører (som ikke kender den i forvejen)?
6. Eventuelt
Juleafslutning d. 5/12-20
Karen vil gerne købe noget husholdningssprit til at vaske baljer af med, det er i orden.
Karen sætter en seddel på, f.eks. pinde, når hun har brugt dem. På sedlen står der karentæne 3 dage + dato på
hvornår det blev brugt, så kan de næste der tager dem jo bare ændre dato’en.
Kirsten frabeder sig parkering på vejen op mod agility.
Christine har opdaterede hjælper listen (tømme sække med høm høm poser m.m.), og tjekker om det kan lade sig
gøre at sende en reminder ud, uden det store bøvl. Så nu må vi prøve at hjælpe hinanden med at huske det

