Referat at bestyrelsesmøde i DCH Vordingborg d. 11.06.21
Til stede: Harriet K. Andersen, Camilla Kikkenborg, Henning Christensen, Pia K. Jensen,
Karin Rasmussen, Mads Nielsen og Karsten Noah-Roed.
Pkt. 1, Referent: Karin Rasmussen.

Pkt. 2, Nyt fra formanden:
Græsslåning på området drøftes endnu engang. Harriet har haft kontakt med kommunen x
flere. Kommunen har nu lovet at der bliver slået græs minimum hver 14. dag.
Storstrøms Dobermann Klub træner nu også på Mosegården. De har fået tildelt området
bag jordvolden. De vil få noget klubhus opsat på området.
Der er kommet nyt magasin fra Danmarks Civile Hundeførerforening.
Landsmøde forventes afholdt d. 21.08.21. Camilla regner med at kunne deltage og vil
gerne have en mere med i bilen.

Pkt.3, Nyt fra kassereren:
Regnskabet gennemgås. Der er tvivl om post 1007. Pia vil undersøge hvad denne post
indeholder.
Klubmodul anbefaler at vi tager den nye betalingsløsning i brug. Det koster 92 kr. per
måned. Pia vil sende information om den løsningen til resten af bestyrelsen til gennemsyn.
Vi aftaler at tilmelde os løsningen.

Pkt. 4, Klubdag søndag d. 20.06.21:
Der skulle være styr på det. Opgavefordelingen står i referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Pkt. 5, Indkøb af Hoops:
Vi aftaler at indkøbe nogle Hoops til brug for f.eks. aktivitetshold og andre interesserede.
Camilla bestiller.

Pkt. 6, Arbejdsdage:
Camille nævner at agilityspringstøtterne træner til maling/olie. Agilityfolket vil blive inviteret
til en arbejdsdag mhp. dette.

Retablering af runderingsskjul ved Jettes mindelund må afvente, at græsset på arealet
bliver slået. Herunder flytning af dæk til etablering af nyt skjul.
Mads og Henning vil se på, at få lavet et nyt skjul til erstatning af det, der er ved at falde
sammen.

Pkt. 7, Sommerfest lørdag d. 03.07.21:
Vi ser lige an, hvor mange tilmeldinger der kommer i forhold til om det store telt skal
sættes op.

Pkt. 8, Åbent hus arrangement på Mosegården, alle aktiviteter, lørdag d. 14.08.21:
Harriet deltager i møde d. 21.06.21 om åbent hus d. 14.08.21.
Emnet vil også blive drøftet på instruktørmødet d. 12.06.21 i forhold til, hvad instruktørerne
ønsker at byde ind med af aktiviteter.

Pkt. 9,Trænerweekend:
Gitte Saliba kommer om lørdagen og underviser i agility.
Harriet og Mads står for kørsel af agilityforhindringer til Herlufmagle. Der skal selvfølgelig
være flere til at hjælpe med at læsse.
Om søndagen kommer Betina Sabinski og underviser i stresshåndtering. Vi taler om,
hvorvidt det skal være specifikt om stress på træningspladsen. Dette vil blive vendt på
instruktørmødet også.
Camilla har været på kursus i belønningsteknik og foreslår dette som muligt emne til
næste års trænerweekend. Der vil også blive spurgt ind til forslag til emner på
instruktørmødet.

Pkt. 10, Medlemsbetaling og træningsgebyr:
Harriet har undersøgt reglerne for dobbeltmedlemskab - medlemmer fra andre DCH
foreninger der gerne vil træne i klubben. Det er den enkelte klub selv der bestemmer, om
disse skal betale fuldt medlemskab eller blot et træningsgebyr.
Der har været udfordringer i forhold til medlemmer som har meldt sig ud efter kort tid i
klubben, f.eks. pga. at de ikke kan på de dage holdet er flyttet til. Udfordringen er, om og i
så fald hvor meget gebyr der skal refunderes.
Det fastslås at grundkontingent ikke kan refunderes.

Vi taler om evt. at inddele året i 3 træningsperioder – med betaling af træningsgebyr for
hver periode for sig. F.eks. januar til og med april + maj til og med september + oktober til
og med december. Dette vil give det enkelte medlem mulighed for at undlade at tilmelde
sig i en periode.
Camilla vil udarbejde et forslag som vi kan drøfte til næste bestyrelsesmøde mhp. at stille
forslag til generalforsamlingen næste år. Herunder vil vi også drøfte forslag til stigning i
træningsgebyr for egne medlemmer i år 2023.

Pkt. 11, Klubmesterskab i nosework?
Camilla har stillet forslag til om ikke vi skal afholde klubmesterskab i nosework.
Det aftales at arbejde frem mod dette. Camilla foreslår at det afvikles som en åben klasse.

Pkt. 12, Næste møde:
Næste møde bliver d.02.09.21 kl. 18.00 på Mosegården.
Pia står for maden.

Pkt. 13, eventuelt:
Pia har skrevet med DCH Bøgestrømmen. De satser på at holde klubmesterskab i
lydighed d. 31.10.21. Vi er inviteret. Det forventes at vi holder næste år og inviterer
Bøgestrømmen.
Karsten vil sørge for at indkøbe 2 nye stopure, da der var lidt problemer med stopurene
ved agilitykonkurrencen.
Både agilitykonkurrencen og rallykonkurrencen i maj forløb tilfredsstillende med god
stemning.

Karin Rasmussen

