
 

DCH- Jyderup, Skamstrupvej 18 b, 4440 Jyderup 
Næstformand Grethe Timmermann, mail gt@skolevej46.dk 

Bestyrelses- og instruktørmøde DcH-Jyderup mandag d.14. juni 2021 kl. 19.00 

Mødet afholdes i Skolegården 

Indkaldt.Preben Sortsø, Grethe Timmermann, Bettina Køllgaard, Stine Beier, Nanna Halby, Ania Holm, Miriam Bønnelykke, 
Kirsten Beier, Majbrit Madsen, Henning Damgaard, Sandie Mandrup Bay, Michael Mandrup Bay, Brian Thomsen, Kirsten 
Christensen, Lisbeth Redtz Juhl og Tine Bergmann 

Afbud: Stine, Bettina, Miriam og Kirsten 

Referent: Grethe Timmermann   

Ordstyrer:Preben Punkt Dialog Beslutning 

1 Godkendelse af dagsorden   Godkendt 

2 Arbejdgrundlag 2021 
1. Bestyrelsens konstitutering 

orientering 
2. Bestyrelsensarbejdsgrundlag  

vedlægges til drøftelse 
3. Udkast til opgavebeskrivelse for 

konkurrence- og event 
arbejdsgruppe vedlægges til 
drøftelse 

4. Årshjul vedlægges til drøftelse og 

1. Grethe næstformand, 
Klubmodul Bettina og 
Preben fælles om 
opdatering, 
Nyhedsbreve – 
facebookgruppen- 
Grethe,  Indtil videre er 
det bestyrelsen, der er 
instruktørkontakt, 
Nanna – Ansvarlig- 

1. Til efterretning. 
2. Arbejdet med arbejdsgrundlag – 

flyttes ind i sommerafslutning, og 
events etc.Gerne også uformelle 
medlemsaftener i det nye klubhus. 

3. Opdatering af drejebøger for 
konkurrence afvikling- ind tilføjes 
opgaven.Brian indtræder i 
gruppenMiriam spørges om deltagelse 
i arbejdsgruppen.  
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godkendelse 

 

konkurrenceudvalg, 
Preben er ansvarlig for 
klubhus. 

4. Årshjul godkendes. Vi er i fællesskab 
opmærksomme på opdateringer. Disse 
sendes til Grethe. 

3 Hold- og træningstider 3. kvartal 
1. Hvalpehold 
2. Unghunde 
3. Hyggeagility 
4. Ændringer på øvrige hold 
5. Hvordan kommer vi videre med  

tankerne om familie-/børnehold 

 
1. mandag 18.30- Michael, 

hvalpehold (kursus9-10 søndag. 
2. Unghunde kursus 3. mdr-onsdage 

17.30 Sandie 
3. onsdage19.00- Majbritt 
4. Tirsdagsholdet ændres måske(GT 

taler med Tine) 
5. Genoptages når der er overblik 

over, kreds- og landskontingenter- 
og når Miriam er her. 

Instruktørerne på nye hold sender 
beskrivelse og af kurser og hold, 
opstartsdatoer etc. Til Bettina: 
kasseren@dch-jyderup.dk 

De nye hold annonceres i 
påFacebook/klubmodul før offentlig 
annoncering 

Instruktører på eksisterende hold sender 
træningstider for 3. og 4. kvartal til Grethe 
hurtigst muligt. 

Generelt forbeholder vi os ret til at 
sammensætte holdene, ud fra hensyn til at 
opnå harmoni, fællesskab og resultater på 
holdet. 

Opfordring til, at træningen tilrettelægges 
under hensyn til øvrige hold og 
træningsarealer etc. baner. 

Majbritt og Nanna kontakter Miriam om 
træningstider for agility, hyggeagility og rally 

 

4 Konkurrencer og events i efteråret 2021 
1. Rally konkurrence 20. juni 

1. det kører 
2. Miriam og Nanna 

1. til efterretning 
2. til efterretning 
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2. Agillity d. 21 august 
3. c-b 11-12 september 
4. Ønsker til konkurrencer i 2022 

kører 
3. Tine planlægger 

3. Grethe taler med Tine 
4. Sendes til Nanna, 

nannanatasjahalbynielsen@gmail.
com 

5 Sommerafslutning 
1. Forberedelse 
2. Aktiviteter for hundene 
3. Forplejning 
4. Oprydning 

 
 
 

1. Grethe laver begivenhed på 
facebook, og tjekker pladsen om 
eftermiddagen inden 
begivenheden 

2. Vi laver ikke noget fælles 
3. Michael og Kirsten 
4. Vi hjælpes ad 

6 Orientering fra bestyrelsen 
1. Klubhus, v. Preben 
2. Skolelokaler v. Grethe 
3. Økonomi v. Bettina 
4. nyhedsbrev 

1. Preben undersøger både 
markedet for brugte 
pavilloner og 
mulighederne for selvbyg. 
Vi tør ikke sætte telte eller 
toiletvogne midlertidigt på 
grunden af hensyn til 
risikoen for hærværk. Ved 
events kan vi låne festtelt. 

2. når corona’en forsvinder 
kan vi nemt låne 
skolelokaler ved events, 
ligesom vi kan booke 
kommunale mødelokaler 
etc. Det springende punkt 
er, adgangen til 
køkkenfaciliteter, og 
råderetten over eget lokale 
– det tilbyder kommunen 
ikke. Vi har bedt om 
midlertidigt at komme 
tilbage i skolens SFO-
lokale – skolen beder om 
et møde om dette efter 
ferien- vi inviterer Kultur 
og fritid med. 

3. Orientering om nyt gebyr 
for 
medlemsadministration- 

 
1. til efterretninge 
2. tilefterretning 
3. ny sækkevogn bevilget. Lisbeth 

køber og sender bilag til Bettina. 
4. Instruktørerne sender 

træningstider etc. Til gt. Vi skriver 
i nyhedsbrevet, at instruktørerne 
selv fastlægger, hvornår holden 
sommerferielukkes. 
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og bevilling af nyt tag på 
skuret. Lisbeth mangler en 
sækkevogn 

4. Der udsendes nyhedsbrev 
inden sommerferien – med 
orientering om arbejdet 
efter generalforsamlingen, 
træningstider etc. 

7 Planlægning/ næste møde  
Møde mandag d. 6. september  kl. 19.00–
forhåbentlig på skolen 
Dagsordens punkter sendes til Grethe 

8. Eventuelt  intet 

 

 


