Referat af Skypemøde i Ungdomsudvalget

Dato: 20/9-18

Til stede: Julie Koed Aasted, Anne Bak Olesen, Cecilie Hvid Arensbach, Gitte D. Christensen og
Christine Mose Iversen.
Dagsorden:
• Årets weekendlejr i Brædstrup:
o Evaluering af weekenden
▪ Ros fra de unge: Gode trænere der var gode til at forklare. Hyggeligt at der
var få deltagere, og at man sov i telt sammen. Godt udstyr til træning.
▪ Ris fra de unge: Ærgerligt at hemmelig gæst og nosework blev aflyst. Rally
blev lidt ensformigt. Evt. natteløb.
▪ Forbedringer til næste år:
• Ungdomsudvalget sætter reglerne, men vi går i dialog med klubben
omkring regler om bl.a. hunde i klubhus, anvendelse af agilityforhindringer osv.
• Vi vil gerne se referat fra eventuelt planlægningsmøde i klubben.
• Husk at have back-up til instruktører + hemmelig gæst, så vi ikke bliver nødt til at aflyse disse.
• Sørge for mindre og lidt sværere segmenter i træningen.
• Overveje mulighed for opbevaring af guffer på køl.
• Overveje alternative indslag i løbet af weekenden.
• Overveje hel dag med førsteprioritet og halv dag med andenprioritet.
• Allergier skal skrives på tilmeldinger.
o Økonomi efter afholdelse af lejren
▪ Overskud på 450 kr.
▪ Lejr kan gøres billigere, hvis kun ét udvalgsmedlem deltager.
• Planlægning af ungdomslejre i 2019:
o Weekend lejr i Brædstrup
▪ DcH Brædstrup har foreslået afholdelse af ungdomslejr i weekenden uge 34.
Ungdomsudvalget er umiddelbart med på idéen.
o Ungdomshold på Hundeførerweekend på Himmerlandsgården
▪ Kreds 3 har spurgt om samarbejde med Ungdomsudvalget til at lave et ungdomshold på Hundeførerweekend på Himmerlandsgården. Ungdomsudvalget er umiddelbart interesseret.
▪ Ungdomsudvalget skal finde to instruktører. Julie skriver til to.
▪ Det skal være muligt for ikke-medlemmer af DcH at deltage på ungdomsholdet.
▪ Finde ud af om det er muligt at få nedsat betaling for de unge som deltager
på Ungdomshold.
• Forslag om nedsættelse af kontingent for børn og unge i DcH
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o Ungdomsudvalget foreslår, at nedsætte landskontingentet for unge under 18 år i en
begrænset periode, for at se om det kan få flere unge medlemmer til klubberne.
o Indgives som forslag til Landsmøde. Gitte kontakter Jan om det er realistisk samt de
praktiske forhold.
o Klubberne kan få tilskud fra kommune, hvis de har unge under 18 år i klubben.
Forslag om oprettelse af en ungdomspris
o Ungdomsudvalget foreslår oprettelse af en ungdomspris, som skal gives til klubber/personer, som har bidraget ekstraordinært til ungdomsarbejdet i DcH.
o Kan evt. være et diplom, en gavekurv eller lignende. Der er intet oplyst om priser
fra udvalgene i håndbogen. Umiddelbart er det ok, hvis der ikke er pengepris involveret. Gitte spørger Jan.
Status for nyt logo
o Ungdomsudvalget udvælger de bedste forslag som herefter bliver sat til afstemning
på Facebook-siden.
Foreløbig fastlæggelse af Ungdomsudvalgets budget i 2019
o Ungdomsudvalget ønsker budgettet hævet fra 15.000 kr i 2018 til 23.000 kr i 2019.
o Cecilie sørger for, at lejrene får et selvstændigt punkt på budgettet, som inkluderer
PR m.m.
Eventuelt
o Ungdomsudvalget ønsker mulighed for trænerweekend om træning af børn og unge. Ungdomsudvalget vil på sigt gerne have et samarbejde med Uddannelsesudvalget.
o Er klubberne interesserede i at lave dagsaktiviteter i klubberne målrettet
børn/unge, er vi behjælpelige med materialer, hjælp/rådgivning mm.
o Christine medbringer ungdomsfoldere til DM i Herning.

Med venlig hilsen
Sekretær
Christine Mose Iversen
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