
Bestyrelses- samt instruktørmøde DcH-Jyderup tirsdag d. 4. februar 2021 kl. 19.00

Mødet afholdes digitalt, Ania udsender link

Indkaldt. Grethe Timmermann, Bettina Køllgaard, Stine Beier og Nanna Halby, Ania Holm samt bestyrelsessuppleant Michele 
Langkjær. Fra kl. 20 deltager endvidere instruktørerne

Afbud, Tine, Michael og Brian

Referent: Grethe Timmermann  

Ordstyrer:  Ania

Punkt Dialog Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

2
Generalforsamling 2021

1. varsling 7. februar
2. Forslag til kontingent
3. Forslag budget 2022
4. Endelig Dagsorden

 Det er ikke sandsynligt, at vi kan holde 
generalforsamling 7. marts derfor 
udskydes den til d. 9. maj.

Det står klart, at der ikke kan findes en 
formandskandidat i bestyrelsen. Alle 

Grethe kontakter Kultur OG Fritid / 
skolen vedrørende brug af skolelokaler

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



Bilag udsendes inden mødet. bestyrelsesmedlemmer forbliver i 
respektive valgperioder

Vi er åbne for at inddrage aktive 
medlemmer i bestyrelsens arbejde, 
ligesom vi satser på at instruktører m.fl. 
hjælper med at finde en 
formandskandidat. 

Arbejdet med etablering af nyt klubhus 
sætte i bero, indtil vi er sikre på at finde 
en ny formand

Det er nødvendigt, at der findes 
sagkyndig bistand i forbindelse med 
køb og etablering af klubhus.

3 Opsamling af punkter til Nyhedsbrev Vi formulerer scenarier, som 

forberedelse af generalforsamlingen:

1. Køb af marken
2. Kun anvendelse af skolelokaler
3. Nedlæggelse, og satellit 

medlemskab af DCH-Holbæk

Genoptages på næste møde

4 Instruktørmøde

1. Orientering om formandsskift
2. ”Rigets tilstand”
3. Placering af nye hundeførere på holdene
4. Træningstider i foråret
5. Klubhus

Lang dialog om den aktuelle situation

Der var enighed om, at det er vigtigt at 
mødes elektronisk som alternativ til 
alene at kommunikere skriftligt. 

Næste gang dog gerne konkret 
dagsorden og strammere styring.

Vigtigt at det italesættes i forbindelse med
efterlysning af ny formand, at bestyrelsen 
er velfungerende.

Bestyrelsen undersøger om der kan startes
træning med 4 pr. hold. Det kan der, og 
Tines hold starter søndag d. 14. februar

6



7. Eventuelt

Hold 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 18.30-19.30 agility banen

Konkurrence Kirsten Christensen Onsdag 18.30-21.30 Boldbanen?


