Referat af bestyrelsesmøde, Kreds 62 Vallensbæk
Lundbækvej 9, Vallensbæk Strand, den 20. oktober 2018
Dagsorden:
1) Nyt fra AU,
2) Nyt fra BHU,
3) Økonomi,
4) Pladsmand,
5) Træning og hold,
6) Kredsmesterskab og prøver,
7) Banko,
8) Nyt omkring klubhus og træningsplads,
9) Evt.,

Deltager: Jytte, Remmy, Møller, René, Anja, Steffen, Annika, Bianca, Freddi
Afbud: Ingen, hele bestyrelsen var samlet
1) Bianca havde intet nyt at informere om.
2) Freddi og Remmy havde intet nyt fra BHU ud over, at dommer var bestilt til kommende kredsmesterskab til

december.
Spurgte Bianca om ikke hun kunne tilskrive på Caniva, hvem der er/bliver dommer til kredsmesterskabet.
3) Møller kunne oplyse, at vi netop har modtaget omkring kr. 10.000,- retur fra forsikringsselskabet, da vi har

ændret i forhold til klubbens forsikringer og derved fået et billigere tilbud.
Kassebeholdningen er fin,- så vi har stadig en meget sund økonomi i klubben selv om indtjeningen var blevet
mindre i forhold til tidligere år.
Møller kom derefter med en henstilling til BHU-udvalget omkring klarhed for indkøb af udstyr samt de regninger
man frembragte.
Møller mente der blev købt udstyr til figuranterne, som han ikke direkte havde givet tilsagn om og ikke kunne
læse i forhold til de regninger der blev afleveret til ham.

Remmy havde på ingen måde forståelse for denne påstand, da han mente han havde informeret meget klart i
forhold til hans indkøb og BHU mente i samme, at de ikke skulle stå ”skoleret” i forhold til de små
opfølgningsindkøb de gjorde i forhold til vedligeholdelse af ærmer, stok, elastik osv. (de små indkøb).
Pænt svært hvis de ude på stævnepladser osv. skulle kontakte Møller, hver gang de faldt over et rigtig godt
tilbud i forhold til vedligeholdelse af deres/klubbens udstyr.
Bestyrelsen diskuterede herefter omkring regler for fremtiden ved indkøb til BHU, altså udstyr af mindre
mængder.
Bianca mente der skulle være et budget som figuranterne kunne købe for, uden at skulle stå til regnskab for
kasser en samt bestyrelsen.
Steffen henviste til, at dette var normal praksis i forhold til almindelig bestyrelses praksis.
Derfor vil der for fremtiden være et budget på kr. 15.000,- om året til indkøb af udstyr og ved småkøb under
kr. 5.000,- skal BHU ikke spørge om lov først før et indkøb.
Større beløb over kr. 15.000,- skal derfor godkendes af bestyrelsen.
4) Frank er stoppet som pladsmand med øjeblikkelig virkning efter at han havde mindre kontroverser med

formanden omkring en ”nøglesituation”, om hvem der havde adgang til depoter og container med udstyr.
Han var desuden meget utilfreds med, at nogle selvtræner ikke passede bedre på baneudstyret samt ikke satte
udstyr tilbage hvor de havde lånt det.
Bestyrelsen skal derfor ud og finde en ny der vil overtage posten og pt. havde vi ikke lige et navn i ærmet til
at overtage.
Derfor vil vi sætte et opslag op på tavlen, på hjemmesiden og på Facebook.
En mulighed vi diskuterede var, at hvert hold fik opgaven en måned ad gangen, således at disse små opgaver
med at slå græs rundt om spring og skjul, luge ukrudt, vaske fliser og riste samt tømme skraldespande lå en
måneden hos hvert hold.
Dette kunne blive løsningen, hvis ikke vi finder en frivillig til opgaven.
Heldigvis er vi i den situation, at kommunen holder det meste af området for os.
Så det er heldigvis kun de små ”rette” opgaver der skal løses af os selv i klubben.
5) Bestyrelsen er nød til at tænke lidt over fremtiden i forhold til hold, hvilke hold vi skal kunne tilbyde i forhold

til at holde på vores medlemmer samt hvilke træner vi har til disse hold og deres uddannelse.
Desuden skal vi ud og finde en ny hvalpetræner fra næste indskrivning da Charlotte ikke ønsker at fortsætte og
Bianca vil ikke stå med opgaven alene, så hun stopper også som hvalpetræner.
Vi afholder trænermøde sidst i november eller starten af december, Jytte melder ud med en dato så vi afholder
trænermøde inden næste indskrivning og får klarhed omkring tilbud af hold.
Næste indskrivning er 01. lørdag i februar 2019.
6) Vi har kredsmesterskab lørdag den 01. december 2018, der er tilmelding på Caniva for klubbens medlemmer.

7) Igen i år afholder vi ”Julebanko” med masser af flotte præmier.

Dette bliver afholdt som altid, første onsdag i december, altså den 05. december.
Tilmelding og betaling bliver til Jytte og der kommer info op på tavle, hjemmeside samt Facebook.
8) Der er intet nyt omkring klubhus eller træningsplads.

Pt. afventer vi stadig nyt fra kommunen omkring ny asfalt på vores vej foran klubhuset.
9) Under evt. var der flere små sager.

Møller undrer sig over køkkenets prisforhøjelse på gammeldansk, men Jytte oplyste Møller at han jo selv havde
været med til at beslutte prisen ved sidste stævne og Jytte mente at det så måtte være helt naturligt, at prisen
fortsatte efter stævnet da prisen på en flaske gammeldansk jo var blevet dyrere i indkøb.
Jytte og Møller var ikke helt enige omkring dette tiltag, men Jytte står fast på den nye pris.
Ved fremtidige indkaldelser, vil René indkalde bestyrelsen ved BCC således at gældende regler bliver overholdt
for GDPR.
Og der bliver kun sendt på en mail til Annika, så hun ikke modtager den på begge hendes e-mails.
Vi står over for en tid, hvor flere medlemmer i kredsen har jubilæum.
Jytte indkøber gaver i form af vingaver som er ensartet til disse medlemmer.
Jytte måtte desværre oplyse, at Egon vælger at stoppe sin køkkentjans fra nytår.
Derfor skal bestyrelsen ud og finde en ny der vil stå for køkkenet, salg af øl/vand, morgenmad i weekenden
samt salg af ”få” burgere eller flæskestegssandwich.
Eller måske et helt nyt koncept efter eget valg?
Der vil komme opslag op omkring dette og måske er vi heldige at finde en ny til opgaven.
Dog skal en sådan ny køkkenansvarlig afhandle et hygiejnekursus få en evt. overtagelse af køkkentjansen.
Igen i år vil vi afholde nytårskur i klubben den 31. december, med Champagne og kransekage.
Der bliver sat opslag op så folk kan tilmelde sig.
I år vil bestyrelsen ikke fejre sig selv samt vores træner med en ”træner/bestyrelses middag” som ellers er
normal praksis.
I år sparer vi disse penge og vælger at bruge pengene på hundeformål og holdformål i stedet for.

Herefter var der ikke flere punkter til diskussion og bestyrelsesmødet blev afsluttet.

