Bestyrelsesmøde DcH Herning

Dato 12/02-2018

Konstituering
-

Formand: Flemming Johansen
Næstformand: Ane-Marie Simmelkjær
Sekretær: Lise D. Hansen
Kasser: Inger-Lis
Lydighedsudvalget: Flemming Johansen
Træningslederudvalget: Anne Mette
Agilityudvalget: Inger-Lis
Aktivitetsudvalget: Lise D. Hansen og Jørgen Skov
Bankoudvalget: Inger-Lis
Kantineudvalget: Anita Fyrstman
Rally-udvalget: Ane-Marie Simmelkjær
PR udvalg: Anita Fyrstman
Materialeansvarlig: Jørgen Skov

Nyt fra formanden
Intet nyt

Igangværende sager
Kursus i hjemmesidehåndtering
Afventer til efter DM

Skur til Rally-ting
I bero til foråret.

Tøj fra Sportigan
Der er lavet en aftale med Sportigan i Vildbjerg. Der vil blive lavet en hjemmeside hvorigennem tøjet kan
bestilles med tryk osv. Der inviteres til VIP aften med prøvning af tøj og blive lagt et link på facebook samt
hjemmesiden snarest.

Sponsorfolder til salg af skilte i hallen
Færdiggøres inden månedens afgang

Fastholdelse af medlemmer
Allan Hald laver oplæg på næste bestyrelsesmøde omkring fastholdelse af medlemmer (20 minutter)
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Generalforsamling

Dato 12/02-2018

Generalforsamlingen gik godt og der var gode emner til debat.

Dræning af areal
Der undersøges muligheder for dræning

Nye sager
Kursusaktivitet i klubben
Der udarbejdes materiale til gennemgang på næste bestyrelsesmøde

Præmier til konkurrencer
Der må gerne gives rosetter i alle andre løb end de åbne.

Ferieaktiviteter
Der undersøges hvem som afholder en dag.

Konstante punkter til orientering
DM forberedelser
Der er styr på sponsorer og arbejdet skrider godt fremad.

Økonomi
262 medlemmer
Der er betalt til lands- og kreds foreninger.
Der sendes beskrivelser til aktiviteter som kræver søgemål i 2018.

Nyt fra de respektive udvalg
- Træningslederudvalg
Intet nyt

- Agilityudvalg
Der har været trænermøde og udvalgsmøde. Der afholdes stævne til marts.

- Rallyudvalg
Der er stævne d. 24. februar.

- Lydighedsudvalg
Intet nyt
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- Aktivitetsudvalg

Dato 12/02-2018

Intet nyt

- Bankoudvalg
Der har været overskud på spil

Kantinen
Intet nyt

PR
Intet nyt

Materiale
Udvendig lys – der er fundet en kabelfejl som skal støbes om. Dette laves hurtigst muligt.

Eventuelt
Bestyrelsesoutfit

Fremtidige punkter på dagsordenen
Gennemse håndbogen for DCH Herning
Ensretning af udvalgsbeskrivelser
Afventer behandling 2018

Robotplæneklipper
Kasse til hjertestarter
Vi afventer muligheder for at søge tilskud.

Punkt på næste dagsorden
Medlemmer

Næste bestyrelsesmøde afholdes d.
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