Kolding Civile Hundeførerforening
Bestyrelsesmøde 4 / 2016 – 05 – 04

REFERAT

Mødet afholdt kl. 19 – 22.00 hos formanden i Christiansfeld
Til stede: Janne Høj (JH), Nina Detlefsen (ND), Eva Johansen (EJ), Jørn Elsberg (JE), Anne Rise (AR)
1.

Dagsorden
Godkendelse af
dagsorden

Noter
Dagsorden godkendt.

2

Siden sidst

Referat fra sidste møde 3: Godkendt.

Hvem

JE

Beslutninger via email:
 Korrespondance med Kolding Kommune – på dagsorden 4
 Fordeling af arealer mellem aktivitetsgrene – ikke afsluttet
3.

Halbyggeri

Jagthundeklubben ok med rydning og nedrivning af lade.

JE

Rydning af laden kan ske når kommunen er klar til at rive den ned. Der kan
komme en udgift til bortskaffelse af byggematerialer.

3.1

Realdania

3.2

Jubilæumsfonden

4.

Kolding
Kommune
Lejekontrakt
Vedligeholdelse

4.1
4.2

Der arbejdes videre med scenarier – til brug for næste møde.
Der arbejdes også videre med beskrivelser til fondsansøgninger

ND/JE

Realdania støtter i 2016 ’underværker’ – foreninger, ildsjæle, gamle
bygninger, der skal bruges til anderledes formål. Der skal laves en
projektplan for et projekt á la ’motion for hund-og-familier’, som gerne
skal inkludere flere foreninger i samarbejde.
Ingen deadline for ansøgning. Der arbejdes videre .
Ovenstående beskrivelser kan også bruges til ansøgning hos
jubilæumsfonden
Børneattester ajourføres

EJ/A
R

AR

AR
JE

Intet nyt
Iflg. referatet kan tagreparationen vente til 2017. Der er undertag – som
smuldrer, hvis der er hul i tegltagdækningen - på begge sider af taget. Hvis
der lejes en lift, kan de skadede tagsten skiftes i løbet af efteråret.
I stedet for tilmuring depotvinduet indkøbes et nyt vindue med frostede
ruder. Ligeledes sættes frostfolie på toiletternes vinduer.
Der kan pt. ikke grubes på DKK-arealerne.
Der spredes gødning på arealerne, når det er tørt nok og udsigt til regn.
JE

Der er økologikontrol på arealerne 11. maj kl. 9.
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4.3

Tilskud

5.
Fra udvalg
5.1 Trænerudvalg

REFERAT

JE kontakter Vejdirektoratet for at høre om hegn ud mod motorvejen.
Kolding Kommune giver 100 % tilskud til instruktører og trænere – til
kurser på 500 kr. eller derunder.
Kommunen er indifferente over for om kursusdeltagere selv melder sig
eller det går via klubben. Tilskud skal dog søges via klubben. Dette
meddeles trænerne på trænermøde.

JH

Aktivitetsdag ’Træning på tværs’: der er kommet en del tilbagemeldinger
fra trænere. Køkkenindvielse med gratis pølser med brød. JH laver
invitation.

JH

Der bør efterlyses trænere og træneruddannelsesinteresserede.
Klubben er blevet tilbudt plakater og fribilletter iforb.m. premieren på en
kommende film. Der trækkes lod om billetterne blandt tilmeldte til
husdagen 5. juni.
Træner-efteruddannelse: Signe har ikke hørt mere om familiehundeoverbygningen. JE tager det op på kredsrådsmøde.

JE

Rådighedsbeløb til holdenes egne indkøb: trænere kan købe materialer for
småbeløb – dog i alt højst 300 kr. /året. Indkøb af større materialer skal
forhåndsgodkendes i trænerudvalget.
Arealfordeling til de respektive træningshold: Bestyrelsen så på et kort
over arealerne og lavede et forslag til opdeling af arealer til primært rally,
agility, spor m.v. Der bliver indkøbt materialer til at dække
træningssituationer – med det klausul, at der kan lånes af hinanden til
stævner. Det planlagte skur skal kunne rumme rallyting om vinteren og
både rally- og AG-ting om sommeren.
Der laves et kort med de respektive arealer indtegnet – til opslag og
velkomstbrochure.
Oprettelse af nye hold: oprettelse af nye hold skal meddeles
trænerudvalget v/JH og bestyrelsen.
5.2 Aktivitetsudvalg

Venskabsstævne lydighed 160416: gik godt og smidigt. Der var lidt problemer med resultatberegning. Gav et lille overskud på 722 kr. der skal overføres til anden klub.

UE

Venskabsstævne agility 230516 – med ØBcH. Der sendes indbydelser ud
snarest.
Træning på tværs 250515: se ovenfor 5.1.
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Aften med adfærdskonsulent 13. juni: Pia Degn har arrangeret en aften
med Heidi Rømer Hansen. JH kontakter Pia for at høre, om der savnes
assistance og hjælpemidler, samt om der skal genudsendes invitation.
5.3 Husudvalg

Husdag 21. maj – prioritering af opgaver? Kun kalkning af vestgavlen,
reparation af det røde skur.

JE

Flytning af dagen – til 5. juni/Grundlovsdag

5.4 Webadministration
5.5 Evt.
6.
Økonomi/
medlemstal

6.1
7.

8.

Kørselsgodtgørels
e
Eksternt – kreds,
landsorganisation
, DGI, andre
foreninger
Markedsføring af
klubben og dens
aktiviteter

Sansebanen bygges andre dage, ligeledes skur til agility/rally og
rydning/nedbrydning af lade.
Nyheder og let revision meddeles webmaster

JH/
AR

Medlemstal: 133 betalende medlemmer.
Regnskabsoversigt: sund økonomi – tegner mod overskud for året
Budget – taget til efterretning.
Der skal være en reservekapital ud over formuen til udvendig vedligehold.
Diskussion om takster og principper for kørselsgodtgørelse.

JE
ND
ND
ND

Kredsrådsmøde 9. maj. JE deltager.

Der efterlyses klubtøj med KoCH logo eller navn. Der er masser af profiltøj
hos DcH – vi kan få en pakke med størrelsesprøver hjem til at bestille efter,
JE kan få lavet logo til at sætte på. JH kan låse prøverne ud af depotet på
træningsaftner, så de kan ses på.

JE
JE
JH

Tages op på næste møde.
9.
10.

Eventuelt
Næste møde(r)

Næste bestyrelsesmøde 5 : 1. juni 19.30 i klubhuset
23. maj: venskabsstævne agility med ØBcH
Onsdag 25. maj – træning på tværs af holdene
5. juni; Husdag
13. juni: klubaften med adfærdskonsulent
13.-14. august: landsdækkende agilitystævne

3

