Kolding Civile Hundeførerforening
Bestyrelsesmøde 2 / 2016 – 03 – 16 REFERAT
Mødet afholdt kl. 19 – 21.30 hos Jørn Elsberg, Damgårdsparken 1a, Chr.feld.
Deltagere: Janne Høj (JH), Eva Johansen (EJ), Nina Detlefsen (ND), Jørn Elsberg (JE), Anne Rise (AR, ref.)

1.

Dagsorden
Godkendelse af
dagsorden

Hvem

Noter
Fremover et punkt på dagsorden: Opsamling af beslutninger fra perioden.

JE

Siden konstituerende møde er der bevilget kursus til Signe Jensen, Tina
Myrhøj, Ulla Elsberg og Heidi Rask.
2.

Halbyggeri

JE ringet op af repr. For Kolding Kommune (Ann Charlotte bygningsadm.)
primo marts 2016.
Der er forhåndstilladelse, landzonetilladelse til byggeriet 25 x 60 m for 2 år.
Denne kan forlænges, såfremt vi har forventning om at byggeriet er
realiserbart.
Beslutning vedr. halbyggeri skal foretages på en ekstraordinær generalforsamling. Hvis vi bygger hal, garanterer kommunen os et lejemål på 2030 år. Hallen skal ikke erstatte klubhuset, men supplere dette til indendørs
træning.
Der eksisterer et ad hoc haludvalg bestående af Vagn Myrhøj, Jørgen
Junker, Mia Skødt og JE – skal nok gentænkes. ND vil gerne assistere med
økonomiberegninger. Derefter et fællesmøde med bestyrelsen og
indsendes en ansøgning om forlængelse af landzonetilladelse.
Der skal aftales et møde med Kolding Kommune snarest efter påske.
Samles op på næste møde.

3.

Genforhandling af
lejekontrakt med
kommunen

JE

Førnævnte repr. For Kolding Kommune har meddelt, at man ikke vil gøre
noget ved klubhusets tag og nødreparation af laden før der er tegnet ny
lejekontrakt senest november 2017. Nuværende kontrakt gældende 2007
– 17 dækker klubhus, lade og arealer. Dette skulle være uproblematisk.
Lejekontrakt vedhæftet som bilag.
Det er også i forhold til hallen (Den som vi ikke har bygget ) samt at de
pludselig som lyn fra en klar himmel (måske) vil have at schæferhunde
klubben skal ud på vores arealer 
Hun (kommunerepr.)nævnte også at det kunne blive aktuelt at lukke
blikladen pga. sammenstyrtning fare.
Hertil svarede JE at det kunne ikke være en mulighed da den er en del af
vores lejemål.
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Vi skal derfor tilkendegive over for Kolding Kommune at vi er interesserede
i at blive på stedet.
4.
Fra udvalg
4.1 Trænerudvalg
4.2
4.3
4.4
5.

Aktivitetsudvalg
Husudvalg
Evt.
Økonomi/
medlemstal

(møde 15.3.) godt møde – overvejende tendens til at fokusere mere på
familiehunde og i mindre omfang på konkurrencesport.

Pr. 29.2.2016: 109 medlemmer jf. mail fra JE. Det besluttedes af følge op
på om der er kursister på holdene som ikke har betalt kontingent og derfor
ikke figurerer i medlemsdatabasen.
ND nævner at der er forskelle i kontingentindbetalinger.
De fleste overdragelser fra forhenværende kasserer er foretaget – der
mangler nu adgang til E-post.
ND undersøger muligheder for bankskift.
Der er for nærværende sund økonomi.

6.

Landsmøde 19.3.

Jf. udsendte papirer.
JE (tale- og stemmeret) og AR deltager.

JE

Overvejes at opfordre til udvidet fokus på bredde-aktiviteter.
7.

Markedsføring af
klubben og dens
aktiviteter

Pris for reklame på interaktive tavler: 1000 kr./uge, 1800 kr. for 2 uger.
Arrangementer kan gratis annonceres på 5 frie plakatsøjler. Dette kunne
gælde de kommende ’familiehundehold’.
Temadage til at introducere forskellige hundeaktiviteter.
Velkomstbrochure med færdselsregler, introduktion af klubbens aktiviteter
og faciliteter udarbejdes (AR) – oversigt til aprilmødet.

8.

Eventuelt

AR

Rundtur på matriklen: hvem – hvad – hvor? (AR): der foreslås et fotokort
med indtegning af de enkelte arealers navne og formål – kortet kan
lamineres (ND) og hænges på opslagstavle samt fordeles til trænere til
advisering til medlemmer.
Opsamling af email-beslutninger? (AR) sættes på fremtidige dagsordner.
Forespørgsel fra træner, der ikke har hund, om der skal betales kontingent.
Principielt ja.
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Forespørgsel fra Pia Degn om at leje klubhuset et døgn til leonberger træf.
Tilladt.
Forespørgsel fra Lisbeth Jensen om at leje klubhuset ½ dag til pyrenæer
træf.
Principiel diskussion om træneres/hjælpetræneres, bestyrelses- og
udvalgsmedlemmers leje af klubhus – til hundearrangementer, når det ikke
forstyrrer daglig trænings sociale aktiviteter. Dette gælder også private
fester og fordrer rengøring samt indkøb af alle materialer (toiletpapir,
kaffefiltre osv.)
Forslag om anvendelse af stof-muleposer til nye medlemmer og til
præmieposer til stævner.
9.

Næste møde(r)

Næste bestyrelsesmøde 3 aftalt til 12.april kl. 19. hos JE i Christiansfeld
16. april: Venskabskonkurrence lydighed
21. maj; Husdag
Onsdag 25. maj – træning på tværs af holdene
13.-14. august: landsdækkende agilitystævne
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