Bestyrelsesmøde i DcH Brande
d. 9. februar 2019
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 14. november 2018 og generalforsamlingen d.
24. januar 2019
3. Regnskab og medlemsantal
4. Meddelelser fra kreds- og landsforening
5. Nedsættelse af klubbens udvalg
6. Siden sidst
a. Generalforsamlingen
7. Årets arrangementer
8. Evt.
a. Webmastersituationen
b. Vedtægtsændringer
i. Revisorer
ii. Indkaldelse vs. indkomne forslag
c. Annoncering i Brande ugeavis
d. Folder omkring hold i DcH-Brande
9. Dato for næste bestyrelsesmøde

Referat
Tilstedeværende:
Formand:

Svend Ludvigsen (SL)

Næstformand:

Erik Moth (EM)

Kassere:

Benny Jørgensen (BJ)

Sekretær:

Line Peerstrup Ahrendt (LPA)

Bestyrelsesmedlem: Alice Brøcher (AB)
Suppleant:

Jette Nielsen (JN)

Fraværende
Suppleant:

Sanne Kragh (SK)
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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 14. november 2018 og
generalforsamlingen d. 24. januar 2019
Godkendt

3. Regnskab og medlemsantal
Der er i øjeblikket 36 medlemmer indskrevet, plus 3 på vej.
4. Meddelelser fra kreds- og landsforening

5. Nedsættelse af klubbens udvalg
Konkurrenceudvalg: EM og SL
Køkkenudvalg: JN, AB, Kirsten
Agilityudvalg: LPA
Trænerudvalg: LPA og SK

6. Siden sidst
Bestyrelsen behandlede en email fra en tidligere Rally deltager. Indsatsen blev at vi vil forsøge at
inddrage Rally-træner Hanne Sørensen i klubbens arrangementer for at tiltrække flere deltagere til
Rally-holdet.

Det blev forslået at næste generalforsamling bliver afholdt en lørdag formiddag for at tiltrække flere
medlemmer. Klubben kan evt. servere suppe efterfølgende, som de gør i andre klubber. Dette blev
aftalt (se årets arrangementer).

7. Årets arrangementer
BJ foreslog af DcH-Brande afholder et åbent hus arrangement for at tiltrække nye medlemmer. Alle
syntes det var en god ide. Vi planlægger at afholde arrangementet midt i maj. Arrangementet
annonceres i Brande Bladet 2-3 uger i forvejen.
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Sl forslog at vi gentog successen med at lave et arrangement med Helle Troelsen. Vi aftalte at det
skulle være sidst i august. Nærmere dato følger.
Arbejdsdagen: 6. april 2019 kl. 9.
Sommerfest/grill aften: Mandag 24. juni 2019
Klubmesterskab: 5. oktober 2019
Juleafslutning: 24. november 2019
Generalforsamling: 25. januar 2020 kl. 11.
LPA laver opslag til klubhus og hjemmesiden.
8. Evt.
a. Webmaster-situationer
Der er stadig problemer med hjemmesiden. Mikael har desværre set sig nødsaget til at stoppe som
webmaster, da han ikke mener, at han kan løse problemerne. Der er en ad hoc løsning på
indmeldelse. BJ spørger Mikael om han vil fortsætte hvis han gerne fortsætte hvis han får hjælp fra
Helle Troelsen.
b. Vedtægtændringer
Det blev aftalt at en større gennemgang er nødvendig. SL er tovholder og spørger om Hanne
Jørgensen vil hjælpe.
c. Annoncering i Brande ugeavis
Det bliver i forbindelse med åbent hus arrangementet. SL taler med Mikael
d. Folder omkring hold i DcH-Brande
BJ er tovholder. Holdebeskrivelserne på hjemmesiden kan passende blive opdateret samtidig.
e. Facebookside
BJ gjorde opmærksom på at den officielle Facebookside er noget tung at arbejde med. BJ har
bemærket at andre klubber har både en officiel side og en facebookgruppe tilknyttet. Grupper er
ofte noget nemmere at arbejde med. Det blev aftalt at BJ opretter en gruppe parallelt med den
officielle facebookside.
f. Dør til redskabsskur
SL spørger Knud Tømre. SL spørger også til reparation af taget.
9. Dato for næste bestyrelsesmøde
Aftales på trænermøde d. 6. marts 2019.
Mødet blev aftalt til tirsdag d. 23. april, kl. 16.30
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