Referat af udvalgsmøde i Ungdomsudvalget

Dato: 29/5-18

Til stede: Julie Koed Aasted, Anne Bak Olesen, Cecilie Hvid Arensbach og Christine Mose Iversen.
Dagsorden:
• Siden sidst:
o Budget:
▪ Hvad har vi at gøre godt med?
Budget fremlagt og godkendt af udvalgets medlemmer. Cecilie skriver lidt
forklarende tekst og videresender til Gitte for godkendelse.
Vi håber at få lov til at øge vores budget fra 15.000 kr i år til 20.000 kr i 2018.
o Facebook og branding:
▪ Status for facebooksiden.
Den nye facebookside for DcH Ungdom har været i gang i ca. 1 måned og
har 119 følgere. Alle medlemmer har ansvar for siden. Julie skriver til Jan om
en liste over klubbernes e-mail, så vi kan sende en ”hvem-er-vi” mail med
opfordring om at bruge os og sende os ting, vi kan lægge på facebooksiden.
▪ Status for ungdomsfanen på hjemmesiden.
Hjemmesiden er opdateret og alt om den gamle lejr er slettet. Cecilie skal
tilføjes, Julie kontakter Jan.
Tilmeldingsskema til kommende weekendlejre skal lægges på hjemmesiden,
når sådanne er lavet.
▪ Status for deltagelse i DcH bladet.
Cecilie har skrevet en artikel, som kommer med i næste blad. Der er kommet forslag om at knytte en video til artiklen, som vi kan lægge på hjemmesiden. Anne laver en sådan video.
Der er lavet aftale om, at vi fast får en artikel med i bladet. 5. juli er næste
deadline.
▪ Status for nyt logo.
Anne har talt med en tidligere deltager på DcH’s Ungdomslejr, som gerne vil
lave et nyt ungdomslogo. Inspiration til nyt logo: noget med hund og børn
der har det sjovt sammen, skal fange lejrstemningen.
▪ Status for deltagelse af andre blade ved ungdomsarrangementer.
Sættes i bero for nu.
o Udvalgets deltagelse i arrangementer:
▪ Opdatering fra udvalgets deltagelse i Hundedage på Valdemarslot.
Anne og Julie deltog lørdag. Der var ikke så mange deltagere lørdag, som
passede til vores målgruppe, men der blev uddelt nogle foldere alligevel.
Søndag og mandag fortsatte Olav med at uddele flere foldere. Til næste
gang skal vi måske finde et arrangement, som er mere dyreskue-agtigt, da
der ikke helt var den rigtige målgruppe ved dette arrangement.
▪ Status for deltagelse i andre arrangementer.
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Julie undersøger muligheden for at deltage sammen med kreds 6 på Roskilde dyreskue.
Julie skriver til Gitte fra DcH Herning, om hun har lyst til at tage nogle af vores foldere med på Landsskuet i Herning den 5.-7. juli.
▪ Status for ansøgning om støtte fra friluftsrådet.
Sættes i bero for nu.
o Afholdelse af hundetræning for unge:
▪ Status for guide/undervisningsmateriale.
Anne skriver noget, om hvad vi tænker, indholdet i et sådant undervisningsmateriale skal være. Derefter skal vi have uddannelsesudvalget med
ind over.
Planlægning af weekendlejr(e):
o Brædstrup, Nordfyn og Hvidovre har sagt ja til at ville deltage)
Der kommer en weekendlejr i DcH Brædstrup 7.-9. september.
Udvalgets tanker om weekendlejren i DcH Brædstrup: De unge ankommer fredag d.
7. september mellem 17 og 18 og slår telt op efter vores anvisninger. De bliver hentet igen søndag klokken 16. På lejren vil der være fire instruktører (agility, rally, nosework og familiehund) og ca. to køkkenfolk. Derudover deltager mindst to udvalgsmedlemmer. Lejren vil være bygget op således, at deltagerne skal vælge agility, rally eller nosework om lørdagen (de kan nå to ud af disse tre), og så kan de få
hundeførekørekort om søndagen. Lørdag aften bliver den lokale dyrlæge spurgt,
om de vil komme ud og fortælle lidt.
Lejren bliver promoveret gennem Facebook, og der skrives ud til kredsformændene
om at sende det videre ud til klubberne.
Aldersgrænsen sættes til 11-19 år. Det kommer til at koste 750 kr at deltage. Deadline for ansøgning bliver 26. august. Vi skal have mindst 15 deltagere før lejren bliver til noget, og vi sætter et maks antal på 25.
o Videre plan for afholdelse af weekendlejre:
▪ Lejr i DcH brædstrup:
• Step 1: få godkendelse af budget fra hovedbestyrelsen. Inddrage
Bræstrup i hvad vi har tænkt os og få godkendelse fra dem.
• Step 2: Tilmeldingsskema og promovering.
▪ Lejr i DcH Hvidovre: Udvalget sender vores tanker om lejren, som den kommer til at foregå i DcH Brædstrup, og spørger om der er nogen i klubben, der
kan hjælpe til. Vi foreslår en af weekenderne 17.-19. august eller 31. august
til 2. september.
▪ Lejr i DcH Nordfyn: Sættes i bero for i år. Julie skriver til Nordfyn.
Eventuelt.
o Julie spørger Jan, om der er noget vi skal være opmærksomme på i forhold til den
nye persondatalov.
o Julie undersøger børneattester.
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Endelig skal der lyde en opfordring til alle om at like og følge vores facebookside ”DcH Ungdom”.
Her vil man kunne følge med i, hvad der rører sig på ungdomsområdet i foreningen.
Med venlig hilsen
Sekretær
Christine Mose Iversen.
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