Roskilde civile Hundeførerforening

Roskilde, den 27-02-2020
Referat af bestyrelsesmøde:
Sted: Klubhuset, Darupvej 62.

Tid: Onsdag den 26/2 2020 kl. 18.00

Afbud: Annette
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Lene
2. Gennemgang og godkendelse af referat.
Godkendt. Var bare konstituerende møde efter generalforsamlingen
3. Meddelelser fra foreningen.
Medlemsnumrene er udgået og erstattes af medlemsnumre (ID numre) i klubmodul. Det kan ses
under deres profil. Trænerne skal hjælpe folk med at få det nye medlemsnummer skrevet i deres
resultatbøger. De nye beregner programmer er klar
4. Meddelelser fra kreds.
Kreds 6 har indkaldt til Generalforsamling den 26/2 2020 på Overdrevskroen. Karina Andersen
repræsenterer RcH med fuldmagt da hun samtidigt med Generalforsamlingen er på valg som
formand for Kredsens Nordisk udvalg.
5. Meddelelser fra udvalgene.
Konkurrenceudvalget: Nordisk kører, der er hjælpere nok
BC dagen arrangeres bagefter, men der er hjælpere på vej.
Rally kreds oprettes snarest og klubmesterskab og næsedag er oprettet

Vi skal have vandrepokal til rally til bedste rally hund. Højeste opnået pointtal i 3
kredskonkurrencer. Rallytrænerne høres om et udspil.
Præmier til klubmesterskab, der er forskel på præmierne til rally og lydighed. Er det er problem?
Svært at gætte på i forvejen hvor mange der stiller op i rally og i hvilken klasse. Vi kan høre
præmiestedet, om de kan gravere bagefter, så vi kan uddele vaserne og så tage dem tilbage og få
indsat skrift med årstal bagefter. Anne undersøger dette. Så kan vi give samme præmier til både
rally og lydighed.
Aktivitetsudvalget: Sommerafslutning og juleafslutning (fup og fidus) planlægges. Planlægger
foredrag om mobiltelefonhunde igen og vil gerne lave flere foredragsaftner. Vi kan godt lave det
som et event, som koster lidt, eller som noget som er gratis. Men godt med tilmeldinger, så vi ved
noget om antal.
Træner uddannelses udvalg: Vi kører et ekstra sæt hvalpehold i foråret. Anne Christensen er
startet på grunduddannelsen. Charlotte og Lene har taget grunduddannelse og afventer
overbygningen. Vi søger samlet på nosework overbygningskursus for næsten alle trænerne.
Bestyrelsen bevilliger pengene.
Vi kan godt have primær og sekundær hundefører. De skal have samme adresse, for at være
dækket af forsikringen. Det bliver nok primært brugt på kursusholdene. Det formuleres, at der ikke
tages særligt hensyn, hvis der kommer nogen, som ikke har fulgt med. Vi snakkede om
børneatester. Så længe en træner ikke er alene med et helt ungdomshold, skal vi ikke have
børneatester.
Web udvalg: Har haft travlt med at indfase klubmodulet. Hjemmesidedelen er ved at blive flyttet
over på klubmodul skabelonen. Klubmodul kan ikke så meget som vores gamle hjemmeside.
6. Tilbud på nye låse.
Låsen virker ikke, måske fordi den har fået fugt. Vi har et tilbud på 17000 kr. for nyt system og 20
nøgler. Vi skal have det vi har brug for. Vi har mest brug for noget der fortæller om vi har husket at
låse, men hvem vil køre ud og låse kl 23, hvis der ikke er låst?. Vi enedes om at vi skifter til et
mekanisk system i første omgang. Vi sætter en nøgleboks op med en ekstra nøgle, som udvalgte
personer har koden til. Dem kan man ringe til hvis man har glemt/tabt sin nøgle.
7. IT-Sikkerhed
PC-ere og projektorer skal ikke ligge ude i klubben. Steen og Charlotte skal jævnligt have pc-erne så
de kan blive opdateret. Printeren skal også opdateres. Steen og Charlotte skal vide hvem der har
pc-erne.
8. Landsmøde 2020, lørdag den 21/3.
Lene og Bent tager afsted.
Landsforeningen foreslår uændret kontingent. Vi stemmer ja
Kørepenge til sporlæggere ved DM på samme ordning som dommere og figuranter. Vi stemmer ja,
men synes det skal være samme takst til sporlæggere som dommere og figuranter.
Landsforeningen foreslår, at man skal kunne få kontingenter tilbage, hvis en forening tilbagebetaler
kontingent til et medlem der fortryder et medlemskab. Vi stemmer ja
9. Klubhusdag forår.

Lørdag den 30 maj. Vi skal have malet det der er gråt og pudset vinduer. Vi skal have nogle trailere
med og køre affald væk. Anne og Bent laver indbydelse. Der skal oprettes event med tilmelding, så
vi kan se lidt om antal
10. Eventuelt.
Vi kan lave et karport tag over containeren, så det ikke regner ned i den. Hvor længe går det inden
vi kan få en ny billig. Hvad koster det at få den gamle kørt væk? Vi undersøger. Ved Annette noget
mere? Michael undersøger noget også med vognmand som evt. kan tage den anden med (den vi
har, er 20 fod)?
Vi skal holde møde med PH om deling af arealet.
Vi skal være opmærksom på hvilke højde pinde der skal bruges til lydighedsbanerne. Måske skal
der skæres noget af plastik pindene siger Stig.
Næste møde: Onsdag den 6/5 2020 kl 18-20.30

