Kolding Civile Hundeførerforening
Bestyrelsesmøde 5 / 2016 – 06 – 01

REFERAT

Mødet afholdtes kl. 20 – 22.30 i klubhuset, Eliassensvej 116, Kolding.
Til stede: Jørn Elsberg (JE), Janne Høj (JH), Anne Rise (AR). Nina Detlefsen (ND)fra kl. 21.15.
Afbud fra: Eva Johansen (EJ)
1.
2

Dagsorden
Godkendelse af
dagsorden
Siden sidst

Hvem

Noter
Tilføjelser: Ingen
Prioritering: Økonomipunkter behandlet, da ND var ankommet.
Referat fra sidste møde 4:

JE

Opfølgning.: JE har talt med Vejdirektoratet om hegn langs motorvejen.
Vejdirektoratet siger, at der er så trafikeret, at der ikke kommer rådyr.
Hegn kan kun komme på tale, hvis motorvejen udvides.

3.

Halbyggeri

Beslutninger via email:
 Ingen i nærværende mellemperiode
Der afholdes møde i halgruppen 29. juni
Udkast til indhold byggeprojektbeskrivelse: Påbegyndt
LAG-midler: Bør undersøges – gives til iværksætter-/ildsjæleprojekter, som
kan fremme lokalt miljø
RealDania - afventes

JE
AR
AR
EJ
AR

Jubilæumsfonden: Kapital:

Støtte kan gives kontant eller som lån. Fonden hylder princippet
"hjælp til selvhjælp".

4.

Kolding
Kommune
4.1 Tilskud
5.
Fra udvalg
5.1 Trænerudvalg

Fonden har iflg. formåls- paragraffen mulighed for bredt at tilgodese
formål med en kirkelig og almennyttig/idealistisk forankring.
Vedligeholdelse: mødereferatet fra Kolding Kommune diskuteret.

JE

Modtaget

ND

Arealfordeling – se også mail fra Janne
- Rally: Rallytrænerne vil helst have træningsarealet ved agility, og
længst væk fra klubhuset, med en grænse ved det store træ. JE
bestiller en 4 m tunnel og 4 galvaniserede stålspring. Ved stævner
o.lign. kan der naturligvis lånes materiel ved AG. Hvis der arrangeres
stævner der ligger på rallys/AGs normale træningstider, orienteres
disse.
-

Agility: resten af det klippede stykke – fra det store træ og i retning
modklubhuset. Der bliver bygget skur, der kan rumme materialer til
både AG og rally. Der er ved at blive opsat rør til ’hundeparkering’ ved
træningsbanerne.
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Sansebane: JH snakker med Pia Degn om det inden husdagen.

Træning på tværs – opfølgning: der var omkring 60 gæster, så en stor
succes. Rigtigt mange prøvede agility og rally, og endnu flere prøvede
sansebanen. Simon havde til gengæld kun en enkelt ude i skoven – det var
ærgerligt.
- flere hold og/eller medlemmer: der kunne godt være jævnlig gentagelse, gerne med mulighed for at se/prøve alle grene, og med et kort,
hvor aktiviteterne foregår. Det overvejes at have lignende arrangementer i september, og evt. en indendørs lørdag (i hal) i januar.
Trænerkapacitet: Orientering

5.2 Aktivitetsudvalg
5.3 Husudvalg

5.4 Webadministration
5.5 Evt.
6.
Økonomi/
medlemstal
7.
Eksternt – kreds,
landsorganisation
, DGI, andre
foreninger
8.
Markedsføring af
klubben og dens
aktiviteter
9.
Eventuelt
10. Næste møde(r)

Der er pt. ca. 20 på hvalpeholdet.
AG venskabsstævne: godt og hyggeligt. Resultater kommer på Facebook.
Husdag 050616: Pia Degn har byggeteam til sansebanen på dagen.
Det røde skur skal ordnes udvendigt og ryddes op indvendigt.
Hvalpegårdens hegn skal beses.
Der skal ryddes krat.
Gavlen og vinduesrammer på klubhuset skal kalkes/males.
Ca. 10 tilmeldt fra morgenstunden og lidt senere et par mere + Pias hold.
Møbler: KOcH har budt ind på borde og stole, som er til afhændelse fra et
kursuscenter i Vejle. De kan stables og erstatte de eksisterende stofklædte
stole. Vi afventer melding om vi kan overtage møblerne – efter 9. juni.
Økologikontrol: gik fint. Skal beses årligt.
Skur ved agilityarealet bliver funderet sidst på ugen.
Fotos fra Facebook-siden kan flyttes over på hjemmesiden.

AR
JE

Bankskifte – dokumentation er gjort klar med underskrifter fra bestyrelsen.
Transportgodtgørelse: gældende regler fastholdes.
Intet nyt.

Klubtøj (også til DM-repræsentation): AR kontakter 55oNord for at høre om
deres muligheder for at formidle profiltøj til både konkurrence- og
træningsbrug.

JE

Husdag 5. juni
Næste bestyrelsesmøde 6 : Ikke fastlagt (senere fastlagt til 09.08.2016)
13.-14. august: landsdækkende agilitystævne
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