DCH Vordingborg
Foreningen for aktive hundeejere
Bestyrelsesmøde torsdag d. 2. september 2021 kl. 18 Mosegårdsvej 20 Vordingborg

Pia havde mad med.
Det skrevet med kursiv er svar fra Pia ang. de spørgsmål, som opstod da regnskabet blev gennemgået.
Referat:
1. Referant: Camilla
2. Nyt fra formanden
• Der er takket ja til et tilbud omkring opsætning af vand/varmepumpe, så vi kan få vand i
klubhuset, men de har pt. ferie. Der skal dog først købes og opsættes et
køkkenskab+vask. Camilla køber det ønskede skab i IKEA.
• Kredsmøde d. 29. september. Harriet og Pia deltager.
• Dobermanklubben kommer alligevel ikke ud på Mosegården.
3. Nyt fra kassereren
• Pia gennemgik regnskabet. Der var spørgsmål til 1007(rettelser lavet af Maria) og
2260(fejlpostering af indkøb af tunnel).
4. evaluering af klubdag 20 juni og åbent hus 14 august.
• 20/6: En hyggelig dag, men det var ærgerligt at der ikke kom så mange. Desværre
resulterede det ikke i flere hjælpere/frivillige.
• 18/8: En del besøgende udefra. Det var en hyggelig dag, der resulterede i lidt nye
medlemmer.
5. agility stævne/sjællandsmesterskab 11 sep
• Der er forholdsvist styr på det hele.
6. rally stævne 12 sep.
• Mads hjælper til, eller ok.
7. instruktørweekend 18-19 sep.
• Alt er klart. Lørdag kommer der 5(Louise, Karin J og Camilla kommer til aftensmad),
søndag 10.
• Harriet sender en mail ud med info.
8. klubmesterskaber (rally-agility-lydighed-nose-work)
• Agility d. 9/10, alt OK.
• Lydighed d. 31/10, afvikles hos Bøgestrøm
• Nose Work d. 30/10. Der var en del snak omkring hvor vidt der skulle være noget for
begynderhundene. Det blev besluttet at de kan komme med til næste år, og at man i
bestyrelsen inden da vil tage stilling til hvordan klubmesterskabet så skal afvikles.
Bestyrelsen opfordrer dog til at man afvikler en konkurrence for holdet. Harriet kontakt
Ulla

•

9.

10.

11.

12.

Rally d. 2/10, da der ikke er den store opbakning, hverken Henning eller Camilla kan være
til rådighed på den valgte dato og da vi generelt ikke har mange hundeførere der går ud i
rallykonkurrencer, så aflyses årets klubmesterskab i rally desværre.
medlemsbetaling og træningsgebyr
• Camilla fremlagde forslag til nyt træningsgebyr der kører som modulhold. Det blev
besluttet at arbejde videre med det, så det kan præsenteres på næste generalforsamling.
”passive medlemmer”/ tilskud ?
• Det blev besluttet at alle medlemmer får dækket deres deltagergebyr, mens medlemmer
der har et klart tilhørsforhold, dvs. er aktive på et hold, instruktør, bestyrelsesmedlem,
ofte aktiv som hjælper ved konkurrencer i tillæg vil få dækket eventuelle udgifter til at
komme over broen.
næste møde/mad med
• 5. novemeber kl. 18
• Mads har mad med
evt.
• Belysning: Det er dyrt, det er undersøgt hvad to master på 8 meter vil koste med 200 W
LED. Prisen uden gravearbejde er 22.000 kr. +moms.
• Der skal sendes en ansøgning til kommunen(den der først blev sendt blev væk på
vejen).
• Der blev talt om at vi evt. selv kan stå for gravearbejdet. Nogle
bestyrelsesmedlemmer har kontakter, som måske kan give adgang til maskineri.
• Vi håber på at det er færdigt i 2022.
• Camilla har fået en henvendelse fra et tidligere medlem, der gerne vil starte på
instruktøruddannelsen. Karin Jensen har sagt ja til at have hende med som aspirant.

Venlig hilsen
Harriet

