Bestyrelses- samt instruktørmøde DcH-Jyderup tirsdag d. 4. marts 2021 kl. 19.00
Mødet blev afholdt digitalt, Instruktørerne deltog fra kl. 20.00
Detltagere bestyrelsen: Grethe Timmermann, Bettina Køllgaard, Stine Beier og Nanna Halby og Ania Holm
Fra kl. 20 deltog instruktørerne, dog afbud fra Brian.
Referent: Grethe
Ordstyrer: Ania
Punkt
1

Godkendelse af dagsorden

2

Genåbning jf. mail fra Kreds 6

Dialog

Beslutning
Godkendt

Vi er enige om at bestyrelsen ikke vil
anbefale at der stilles krav om negativ
test ved træning, med mindre
instruktøren ønsker det.

Grethe køber sprit og Ania sørger for
fremstilling af foreningskort.

Vi sørger for en fl. Sprit og et kort med
logo og kontaktoplysninger på formand

Udmelding om genåbning aftales med
instruktørerne

Instruktørerne kan hente det i skuret.

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

og kasserer.
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Konkurrence 18. april 2021
Der er kommet 5 tilmeldinger

Alle indendørs anlæg, klubhuse m.v. i
Holbæk Kommune er fortsat lukkede.
Vi har spurgt om muligheden for, at
låne toilet i skole eller hal, samt trække
strøm fra skolen og låne deres
overdækning i skolegården. Vi har ikke
fået svar.
Vi er bekymrede for, at det er
usandsynligt at vi får de nødvendige
faciliteter på plads, ligesom muligheden
for at skaffe medhjælpere på de
eksisterende vilkår er vanskelige.
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Instruktørmøde
1. Genåbning og træningstider
2. Konkurrence
3. Orientering om forslag fra Sandie

5.

Eventuelt

Bestyrelsen besluttede at afvente
instruktørernes tilbagemeldinger.

Instruktørerne delte bestyrelsens
vurdering af, at det er usandsynligt at
konkurrencen kan gennemføres. Dette
selv om det er vigtig at vi hurtigst muligt
får gang i aktiviteterne igen.

På den baggrund beslutter bestyrelsen
at aflyse konkurrencen.
Alle hold stater igen 6. el. 7 marts.
Genåbningen meldes ud både via
instruktører, facebook og klubmodul
Vedr. Konkurrence se ovenfor
Sandies forslag beskrives , sammen med
øvrige scenarier forud for
generalforsamlingen

AN-Fleks vil gerne tilbyde kommisonssalg af
godbidder m.v.

Ania taler med dem om, at det indtil
videre kun kan være fra ”skraldespand” i
klubhuset. Mere når/hvis vi får et
klubhus og når vi kan afholde
arrangementer igen.

Udfordring

Udskudt til næste møde.

Weekendtræning

Instruktør

Træningtid

Sted

Parkering

Rally

Henning Damgaard

Søndag 10.00-11.00

Foran d. hvide pavillon

Skolegården

CB(Brians hold)

Brian Thomsen

Søndag 8.30-9.30

Boldbane

P-plads ved boldbane

C-konkurrence Rally
(Tirsdagsholdet)

Tine Bergmann

Søndag 10.00-11.00

Skellingested

Skellingested

Familieholdet

Lisbeth Redtz Juhl

Lørdag 9.30-10.30

Agillitybanen

Langs brandvejen

Unghundeholdet (Sandies
hold)

Sandie Mandrup
Bay

Søndag 11.30-12.30

Marken mod skoven

P-plads v. boldbane

Agility/ Aglitybegyndere

Miriam
Bønnelykke/
Kirsten Beier

Søndag 9.30-11.00

Agillitybanen

Langs brandvejen

Konkurrence

Kirsten Christensen

Søndag 10.00-11.00

Aftales fra gang til gang

Aftales fra gang til
gang

Hverdags træning

Instruktør

Træningstid

Sted

Rally

Henning Damgaard

Mandag 18.00-20.00

agility banen

CB(Brians hold)

Brian Thomsen

Tirsdag 18.00 -19.00

boldbanen

C-konkurrence
(Tirsdagsholdet)

Tine Bergmann

Tirsdag 19.00-20.00

boldbanen

Familieholdet

Lisbeth Redtz Juhl

Tirsdag 19.00-20.00

agility banen

Unghundeholdet
(Sandies hold)

Sandie Mandrup Bay

Onsdag 18.30-19.30

agility banen

Agility/
Aglitybegyndere

Miriam Bønnelykke/
Kirsten Beier

Torsdag 17.30-19.00

agility banen

Konkurrence

Kirsten Christensen

