Roskilde Civile Hundeførerforening
BESTYRELSEN
Roskilde, den 31.8 2021

Referat fra møde den 30.08.2021
Til stede: Anne, Bent, Lene, Steen, Stig, Charlotte, Michael og Bodil
Afbud:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Bent blev valgt.

2. Meddelelser fra foreningen: Intet nyt.

3. Meddelelser fra foreningen: Intet nyt.
Webudvalg: Nyt betalingssystem fra Nets indfør i DcH-modul, RcH er tiltrådt denne
nye betalingsordning. Billeder til hjemmesidens Galleri er lagt ind af Bodil og John.
Kursus i oplæring af oplægning af filer m.m. til hjemmeside, Steen og Charlotte
koordinerer materialer til kursus.
TU: Forslag til at danne Rallyhold, Lydighedshold, kursushold 10-12 gange som et
supplement til de faste lydighedshold m.m., OK fra bestyrelse, Steen arbejder videre
med forslaget.
Aktivitetsudvalget: Fup og Fidus(juleafslutning) er aftalt til 21 november 2021, Anne
Nahas og Lene opstarter Event og indkalder hjælpere.
Klubhusudvalget: Der afholdes Klubhusdag den 5/9 2021, arbejdsopgaver vil primært
være maling af grå omkring vinduer og afbindingsområde. Bestyrelsen besluttede at
købe nyt og mere energivenligt køleskab til klubhuset.
KU: Konkurrenceønsker for 2022 er tilsendt kredsen.

4. Kredsgeneralforsamling 2021: Ny kasserer i Kreds 6, Erik går af. Ny næstformand,
kontingent til Kreds 6 120,- uændret, afventer referat fra Sekretariatet.
5. Landsmøde 2021: Der var landsmøde i Vejen den 22. august 2021, RcH deltog ikke, vi
afventer referat fra Sekretariatet.

6. Status Kenneth og Lene Mammeluthundene: For at forhindre misbrug af
Træningsarealer fra personer udefra der ikke kan overholde gældende regler for
området, har bestyrelsen besluttet at forsyne åbne låger med kode, således at lågen
kan lukkes når medlemmer og instruktører skal have træningssessioner, lågerne vil
derfor altid stå åbne i form af kæde med kodelås, når der ikke trænes af hold eller
instruktører. Formanden tager kontakt til formanden for PH Jesper og meddeler hvad
Rch`s bestyrelse har besluttet omkring problemet, formanden vender tilbage når vi
har svar fra PH hvad deres bestyrelse ønsker.

7. Køb af container: Vi køber en ny container til klubben da den gamle er rustet og er
utæt.

8. Eventuelt: Lene informerede om at Hooperskurser til Lene og Anne Nahas vil blive
holdt på RcH`s træningsarealer, Lene og Anne vender tilbage med endelig dato/datoer.

9. Næste møde: Torsdag den 18/11 2021 kl. 18.00

Referent: Anne Galberg Larsen

