BESTYRELSESMØDE DEN 11-3-2020 KL. 19 HOS GRETHE
Mødeindkalder: Rikke Broberg
Mødedeltagere: Grethe Timmermann, Bettina Køllgaard, Nanna Halby og Stine Beier
Referent: Bettina
Ordstyrer: Grethe

DAGSORDEN:
Punkt
1. Konstitution af
bestyrelsen:
Formand: Rikke
Christense
Næstformand: Grethe
Timmermann
Kasserer: Bettina
Køllgaard
Bestyrelsesmedlem 1:
Stine K. Beier
Bestyrelsesmedlem 2:
Nanna Halby
Suppleanter: Michele og
Ania

Fra sidste møde

Ejer
Alle

Referat / Tovholder på opgaven
Godkendt.

2. Klubhus - status

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

3. DcH’s
initiativfond

Klubhus: strøm og vand er lukket,
mangler tømning.
Lydigheds skuret mangler at blive tømt,
Michael og Brian er kontaktet om
dette. Er tømt
Nedrivning af klubhus feb/marts. Mål er
at holde sommerfest i det nye
klubhus. Kan det nås
DcH Jyderups projektbeskrivelse
sendes til kommunen. Gjort
Arealet klubhuset står på skal planeres,
Allan Larsen fra agility kontaktes af
Rikke. Han vil gerne hjælpe med
placering. Minus maskiner til planering.
Klubhusets placering skal diskuteres da
det skal være handicapvenligt.
Bestyrelsen spørger Henning Damgaard
om han vil være med på råd med hensyn
til køb af pavillon.
Spørg Lisbeth Nielsen om hun har tid til
at være inde over grundtegninger til
klubhus, obs. indgang handicapvenligt.
Nanna kigger efter pavilloner
Kompetencebank, hvor folk kan melde
ind med praktiske opgaver de kan, der
oprettes noget i klubmodul
Rikke/Bettina. Stadig på tegnebrættet.

Grethe

Nedrivning sidst i marts alt efter, hvornår miljørapporterne
er i hus.
Vi skal have beskrevet opgaverne, så vi kan få
medlemmerne til at byde ind med arbejdsopgaver.
Umiddelbar stemning for begivenheder
Rikke kontakter S.J og hører om han kan hjælpe med at
kigge/vejlede med købet på en pavillon. Rikke har
ligeledes kontakten til B.C og H.D, som har mulighed for
at se på en pavillon i dagtimerne.
Grethe kontakter M.M.B vedr. de sidste ting. Vi foreslår
tømning af de sidste ting d. 15.3 og 29.3

Rikke

Lånet er bevilliget – se bilag 1 for lånetilbud.
Bestyrelsen godkender lånet og skriver under d.d. med
henblik på hurtig hjemtagelse.

4. Klubmodul

Rikke har skrevet til initiativfonden, at vi genne vil
hjemtage vores lån, når vi kender økonomien bag den
nye pavillon og hvad det betyder for vores
afdragsprofit samt hvor hurtigt vi kan have pengene til
udbetaling efter underskrift.
Lånedokumentet er underskrevet d.d.
Rikke har bedt instruktørerne om at vende tilbage med
hvem der går på deres hold.
Bettina orienterede om muligheden for at sende billede
af kvittering via klubmodulappen.
S.B. har lavet et opslag på opslag på FB om der er behov
for en medlemsaften m.h.t. klubmodul.

5. Tilskud hos
kommunen – hvad kan
søges.
5. Datoer for
bestyrelsesmøder

Vi kan kun søge tilskud til medlemmer under 25 år. Vi
har 2 medlemmer. Rikke søger tilskuddet.

Følles instruktør og bestyrelsesmøde
-

samt
-

6. Evt.

den 27.4 kl. 19.30 i SFO bl.a om
sommerafslutning og holdstørrelse (min. og max
antal hundefører)
d. 31.8. kl. 19.30 i SFO her skal vi bl.a. tale om
pokaler

Bilag 1

05/02 2020

LÅNEDOKUMENT DcH’s INITIATIVFOND
DcH lokalforenings navn:

DcH Jyderup

Lånebeløb

250.000 kr.

Udbetales til Reg.nr.:

Konto nr.:

Første afdrag 28.000 kr. betales den: 01. april 2021.
Sidste afdrag (26.000 kr.) betales den 01. april 2029.
Underskrifter fra DcH Jyderups bestyrelse:
Formand Rikke B. Christensen:

______________________

Kasserer Bettina Køllgaard:

______________________

Næstform. Grethe Timmermann: ______________________

Best.medlem Nanna Nielsen:

______________________

Best.medlem Stine Beier:

______________________

