DcH Nivå
_________________________________________
Møllevej 14, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. september 2019
- Næste møde mandag d. 29. oktober kl. 18.00 i klubben – særpunkt

Generalforsamlingen
Til stede:
Afbud:

Pia Pallesen, Iben Dam Nielsen, Allan Maindal, Lone Schrøder, Thomas
Jørgensen, Janne Sten, Tina Nielsen, Linette Panduro og Helle BrieghelMüller (referent)
Robert Abrahamsen

Gæst:

Kristine Rye Svendsen – vores nye webmaster

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
samt opfølgning.
2. Ny Webmaster
Kristine Rye Svendsen havde henvendt sig til Helle og sagt, hun gerne ville hjælpe med
hjemmesiden, hvis vi ønskede det. Da Line Pyndt tidligere har meddelt, at hun ikke har den
fornødne tid mere, blev Kristine den nye webmaster. Hun og Line taler sammen om, hvordan
siden fungerer. Der blev talt om, hvad der skal på hjemmesiden, og hvad der skal på
Facebook.
Ønsket er, at siden er mere overskuelig, og at der er bedre og løbende opdateret information.
Dette involvere også hjælp fra klubben.
Kristine kommer på Linettes mail-liste for Lands- og Kredskorrespondance.
Helle sender en liste til Kristine med, hvem der er hvad i bestyrelsen.
3. Nyt fra formanden v/Allan:
Der er ikke sket så meget. Det har været sommerferie.
Vandel-kursets ledergruppe meddelte på kurset, at man ikke ville fortsætte.
Der blev derfor nedsat en styregruppe, så ”Vandel” kan blive afholdt til næste år.
3 af gruppens medlemmer er fra DcH-Nivå.
Der er snart DM.
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4. Nyt fra kassereren v/Lone:
Lone gennemgik saldobalancen.
Varelageret skal tælles op, inden regnskabet skal afleveres til kommunen d. 1/10-19.
Det er kun de træningsting, vi sælger, som skal tælles op. Det gør Janne.
Lone skal vide, hvor mange hundeførere vi har under 25 år.
Lone skriver til trænerne.
Vi talte om at ændre regnskabsåret. Det tages op på næste bestyrelsesmøde, da det i så fald
skal godkendes på generalforsamlingen.
Lone laver udkast til budget for 2020 og mailer rundt.
Mht børneattesterne skal vi ikke lave dem alle sammen igen for 2020.
Allan skal blot underskrive et papir, som gælder for de attester vi har sendt ind.
Lone er ved at lave ansøgning til kommunen om tilskud til kurser og agilityudstyr.
Noget af det agilityudstyr vi har, overholder ikke de nye standarder.
Da udstyret er ret kostbart, må vi udskifte det lidt ad gangen.
Det blev besluttet at Stine køber et nyt ”A”.
5. Nyt fra udvalgene:
Iben - KU Konkurrence Udvalg:
Vi har et passivt medlem, som stiller op til konkurrencer i agility i DcH-Nivås navn.
Vi kender hende ikke. Stine ved hvem hun er og har bedt om, at se hendes/hundens papirer,
men har ikke hørt fra hende. Linette meddelte, at vi før har drøftet, om hun må stille uden at
træne hos os. Hun er en erfaren hundefører, og da det blev ”bevilget” før, så bevilger vi det
igen.
Der er kommet udkast til konkurrencer i 2020.
D. 8/9 er der Sjællandsmesterskab i Haslev.
D. 13-15/9 er der Nordisk Mesterskab i Sverige. Birte Dejgaard med Catcher deltager på det
danske landshold i nordisk spor. Så flot.
D. 21-22/9 er der DM i Langeskov på Fyn.
Pt. står følgende til udtagelse. Det afgøres endeligt efter SM d. 8/9 i Haslev:
Lene Kjelmann er udtaget i C-klassen.
Iben er udtaget i A-klassen, og
Allan er udtaget i IGP-3.
- Også flot af dem.
2019 har været forsøgsår med brug af kridt og/eller spray på spor, for at få flere sporlæggere.
Der er endnu ikke kommet noget resultat.
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Pia TU – Træner (Instruktør) Udvalg
Der er TU møde i morgen tirsdag d. 3/9, og trænermøde d. 10/9.
Vi mangler trænere.
Pia omdelte oplæg til, hvad der skulle tales om på trænermødet d. 10. Oplægget er
selvfølgelig også sendt til trænerne, så de kan forberede sig inden mødet.
Pia har bedt trænerne (instruktørerne) om at tænke over, om der skal laves om i træningen/
hold, eller vi skal ”køre som vi plejer”.
Pia har sendt skrivelser til de personer, der har været uoverensstemmelser med.
Det har været fine skrivelser.
Janne - Kantine- og husudvalg
Vi har fået nøgler tilbage fra Anders, Michelle og Lisbeth, men mangler stadig fra Helle.
Vi ved ikke, om hun vil tage hold, da hun ikke har meldt tilbage til os siden februar.
Hvis man ikke underviser, skal nøglen afleveres. Janne ringer til hende.
Agility-skuret skal tømmes – igen – inden på søndag. Der bliver lagt nyt tag på i næste uge.
Janne køber en presenning til at lægge over.
Kantineregnskabet er afleveret til Lone.
Kan vi ikke sløjfe ”blomsterbedet” ved huset. Det bliver ikke holdt, og ser ikke pænt ud.
Det blev besluttet af lægge fliser på. Janne og Villy ser om de kan gøre det.
Helle - Aktivitetsudvalg:
Der er ikke sket noget i udvalget, da vi har haft ferie.
Det var meningen, at Birgitte Brüel skulle komme og afholde kursus hos os d. 14/9, men
det blev besluttet at udskyde til januar. Efteråret er travlt med konkurrencer etc., og flere af
de trænere (instruktører) som gerne ville deltage, er ikke hjemme de fleste weekender i
november.
Helle kontakter Birgitte gennem Stine, og spørger om hun kan d. 25. januar 2020.
Der er også arrangeret opvarmnings- og nedkølingsøvelser med Ditte Ruud d. 16/11. Dette
kursus er for alle i klubben.
Thomas holder Tips og Tricks/Lær at lege med din hund-kursus d. 3/11.
Dette er kun for trænere (instruktører), bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
Der kan kun deltage 10 hunde, men åbent for observatører.
Mere information følger.
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6. Generalforsamling:
Det blev besluttet at afholde generalforsamling lørdag d. 16/11 med flg. program:
Fælles morgenmad
Generalforsamling
Dittes opvarmnings- nedkølingskursus for alle.
Helle laver oplæg til div. papirer ifm. Generalforsamlingen, og de fra bestyrelsen, der er på
valg, skal tage stilling til, om de genopstiller.
7. Evt:
Afgåede trænere (instruktører) skal taget ud af alle maillister.
Tina: Hvornår skal vi holde vores Efterårsfest?
Det blev besluttet at afholde den sædvanlige fest for trænere (instruktører), bestyrelses- og
udvalgsmedlemmer i klubben lørdag d. 8. februar 2020. Detaljer følger.
Hvad gør vi med julegaver?
Det blev besluttet at bevilge max.kr. 600 pr. gave. Pia hører trænerne på mødet d. 10/9, hvad
de gerne vil have.
Lone skal bruge tallet til budgettet for 2020.
Der er Kredsrådsmøde d. 11/9 – Iben deltager.
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