Kolding Civile Hundeførerforening
Bestyrelsesmøde 3 / 2016 – 04 – 12

REFERAT

Mødet afholdes kl. 19 – 22.15 i klubhuset, Eliassensvej 116, Kolding
Til stede: Janne Høj (JH), Nina Detlefsen (ND), Eva Johansen (EJ), Jørn Elsberg (JE), Anne Rise (AR)
1.

Dagsorden
Godkendelse af
dagsorden

Noter
Tilføjelser: materialer, hjemmeside,
Prioritering: pkt. 4 før pkt. 3

2

Siden sidst

Referat fra sidste møde 2: Uddragsreferatet sendes til Annemette Madsen
til hjemmeside og lægges på FB.

Hvem

JE

AR

Beslutninger via email:
 Gødning af arealer med hønsegødning OK efter 16.april.
annonceres med ’færdsel på eget ansvar’ i 14 dage efter gødskning
 Bankskifte: der er blevet sat undersøgelser i gang, fordi nuværende
Bank Nordik ikke har været særligt imødekommende. ND har
undersøgt gebyrer, regler og forholdsregler hos Nordea og
Arbejdernes Landsbank samt Jyske Bank (som ikke var særligt
interesserede). Beslutning på mødet: vi skifter til Arbejdernes
Landsbank pr. 1. august 2016. Trænere skal adviseres herom aht.
indmeldelsesblanketter.
3.

Halbyggeri

JE
ND

Se også nedenfor under pkt. 4
JE
Handlingsplan fra mødet 290316:
Forespørgsel Herning ang. deres halprojekt.
Kommunen:
Landzone tilladelse fornyes 2017 – udskydes til senere
Byggetilladelse – forhåndsgodkendelse er udløbet. Skal forhandles
sammen med lejekontraktfornyelse.
Søge om lokaletilskud (Garanti om tilskud) - udskydes
Lejekontrakt fornyes – udskydes til efteråret
Gamle hal??? – ryddes og nedrives

2017

Udv.

Fonde:
Udkast til opsætning af infofolder til brug af søgning til Fonde.
Søgning af fonde

AR
Haludv.

Økonomi:
Kreditforeningslån - udskydes
Forhåndstilsagn om naboklubbers brug af hallen. Sommer 2016
Tilbud på hal. 2 stk. – efter undersøgelse af Hernings hal. Maj
Realdania fond - undersøges

Best.
JE
EJ

Udvalg: Jørgen Junker, JE, AR, ND – arbejder videre indtil videre

Hal-
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4.

Genforhandling af
lejekontrakt med
kommunen

REFERAT
udv.
JE

Møde 1/ 4 med Anne Charlotte (Kolding Kommune), JE, ND og EJ resume:
Lejekontrakten løber til november 2017 – skal genforhandles i byrådet
sammen med landzonetilladelsen, som skal nyansøges.
Vedligeholdelse af klubhuset – iflg. lejekontrakten er vi ansvarlige for både
ud- og indvendig vedligeholdelse incl. laden.
ND undrede sig over om man kan have vedligeholdelsespligt, der rækker
ud over lejeperioden.
Huslejen er omtalt til at være 0 kr. om året; der er dog senest betalt 500 kr.
for et år.
Reparation af klubhusets tag – ene side 60.000 kr. for nødreparation, med
undertag 90.000 og hele taget 185.000. Tagreparation kan vente et år.
Laden er i fare for sammenstyrtning og skal gerne rives ned inden sommer
eller repareres for 30.000 kr. Vi kan få sæsonopbevaring på Hoppesvej.
Der står pt. i laden en trailer, en DcH campingvogn og nogle agilityredskaber samt diverse udstyr.
Iflg. kommunen kan vi sætte bygninger op andre steder på grunden, hvis vi
samtidig vælter laden, så vi ikke udvider bebygget areal. Hvis vi vil effektuere halbygning, vil kommunen godt forestå nedrivning af hallen (nærmere
omstændigheder ikke klarlagt pt.).
JE har kigget efter tidligere lejekontrakter og kun fundet forpagtningsaftaler hvor bygninger ikke er omtalt, før den nugældende lejekontrakt fra
2007.
I lejekontrakten fra 2007 står, at vi overtager bygningerne som de er, og
har fuldt vedligeholdelsesforpligtelsen. Hvis vi selv skal bekoste vedligeholdelsen, må vi forlange en længer kontraktperiode med garanti for ’genhusning’ og godtgørelse for klubbens bygningsinvesteringer.
Beslutning: Vi satser på at blive her de næste 10 år og desuden på afvikling
af laden og skal derfor:

JE
JE
Husdag
JE

1. kontakte jagthundeklubben ang. afvikling og udflytning
2. melde tilbage til kommunen, at vi gerne vil have plads på
Hoppesvej og have laden revet ned pr. 1. august 2016
3. rydde op i laden og evt. sælger ud af effekter – inden 1. august
4. kontakte kommunen om nyt møde med forhandling af
lejekontraktens indhold

JE
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5. søge om tilladelse til at bygge to skure sammen på agilitypladsen
til opbevaring af agilityredskaber
6. kontakter CSV Kolding for at høre om arbejdsassistance
7. fortsat arbejder på at bygge en hal på sigt.
4.
Fra udvalg
4.1 Trænerudvalg

AR

Deltagerantal på hold: Hvalpehold har nu løbende indtag og op til 3 trænere – og derfor ingen max. deltagerantal.
Der er desuden 2 unghundehold, 4 træningshold, derudover 1 D-hold, 1 Chold, 1 B-hold, 2 A-hold. 1 rallyhold, 2 agility-sandkassehold, og 3 agilityhold. Signe har nu sidste hvalpekursushold og står derefter standby til
unghundehold sammen med Lis.
Afbud: KOCH har den regel at man bliver sat af træningsholdet hvis man
udebliver uden afbud 3 gange.
Familiehundeaktiviteter – sættes på træningsholdenes planer. Beskrives i
velkomstbrochure

AR

Aktivitetsdag 25. maj: seddel ud til trænerne om deltagelse – derefter
invitation til medlemmer med beskrivelse af hvad der foregår.

JH

Nogle agility-hundeførere har efterlyst ’specialkurser’ afholdt af klubbens
trænere. Dette overvejes – mod et mindre kursusgebyr. Kan også være
andre aktiviteter som dog dancing, tricks, spor m.m. – udbudt for klubbens
medlemmer

JE/
AR
træn
ere

4.2 Aktivitetsudvalg

Køkkenrenovering skrider fremad. Forventes færdigt primo maj.

UE

4.3 Konkurrenceudvalg
4.4 Husudvalg

Venskabsstævne 160416: Der er styr på dagen. Tilskuere er velkomne.

JE

Materialer til agility: skur til opbevaring af materiel. Der ønskes 2 nye 6 m
tunneller (258€ pr. stk.) Indkøbes til efter sommerferien.

JE

Materialer lydighed: figurantskjul bør repareres og males. Skuret på
træningspladsen bør males og have nye brædder og tag. Opgave til
husdag?

4.4 Evt.
5.
Økonomi/
medlemstal

Husudv.

Hvalpegårdens stolper skal efterses.

Husudv.

Intet til dette punkt.
Udtræk fra Wincas og estimeret budget for 2016 gennemgået: ser ud til at
holde – med mindre der bliver mange vedligeholdelsesudgifter.

ND

Kolding Kommune nye tilskudsregler for tilskud til instruktører/trænere
 Kurser u. 500 kr – 100% tilskud

AR
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 Kurser 500 – 10.000 kr. – 75% tilskud
 Max. 25.000 kr. i tilskud pr. klub pr. år
JE følger op på hvornår tilskuddene udbetales.

JE

Træneres efteruddannelse: Der kan søges trænerudvalget om tilskud til
max. 2 årlige kurser, som koster klubben penge.
6.

7.

Eksternt

DCH – kredsformanden sygemeldt. Næstformanden konstitueret som
formand.

JE

DGI agility hedder fremover DGI hundesport. AR medlem af
aktivitetsudvalg for vores kreds

JE

Landsmøde 19.3.

Mundtligt resume – skriftligt kommer.

AR

Markedsføring af
klubben og dens
aktiviteter

Velkomstbrochure med færdselsregler, introduktion af klubbens aktiviteter
og faciliteter udarbejdes (AR) – oversigt rundsendes snarest til best.

JE

Deltagelse i workshop torsdag 140416 Kolding? Ingen kan deltage.
Hjemmeside: JH checker de eksisterende oplysninger og tager kontakt til
webmaster.

JH

ND checker op på hold og medlemmer ift. Wincas.

ND

Indmeldelsesblanket – checkes op på mht. oplysninger

JH

8.

Eventuelt

Orientering fra Janne: hvalpehold fremover = fuldt medlemskab.

9.

Næste møde(r)

Næste bestyrelsesmøde 4 : onsdag 4. maj kl. 19 hos JE
16. april: Venskabskonkurrence lydighed
21. maj; Husdag. Der skal laves indbydelse/opslag med forhåndstilkendegivelse af deltagelse
Onsdag 25. maj – træning på tværs af holdene. Når aktivitetsudbuddet
kendes, laves opslag/indbydelse til opslagstavler, trænere og Facebook.
13.-14. august: landsdækkende agilitystævne

Opsamling til
medlemsinformation

Evt. særligt nyhedsbrev fra formanden om, hvad der er gang i.

JE

Således opfattet.
130416 Anne Rise
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