
Bestyrelsesmøde den 14/6-20 kl. 10 hos formanden. 

Til stede: Bettina, Grethe, Stine, Rikke og Nanna. 

1) Klubhus – status og næste skridt: 
o BJ mangler at sende fuldmagt til at søge byggetilladelse 

▪ JD har sendt en fuldmagt jeg har underskrevet og returneret.  
▪ Rikke skriver til JD for at være CC. 

o Tilbud er underskrevet og sendt til Bo Jensen den 5. maj 2020. 
 

o Transport – Tilbud 
▪ Fra: Stålhøjvej 9 4550 Asnæs 

Til: Skamstrupvej 18B 4440 Mørkøv 

2 pavilloner 3,10 Høj x 3,60 Bred x 8M Lang 

Læsning/losning til vognside. 

 

Fast tilbudspris Inkl. fremstilling af løftebeslag til bundløft:13.800,00kr + moms = 

17.250,00kr inkl. moms. 
▪ SCT 

o Tilbud på at sætte den helt ind på plads.  
 

 

Tilbud 2 flytning – som jeg allerede tænker vi skal lade være med.  

Vi skal vide noget mere omkring opgaven for at kunne give en pris. 
Mål annekset/pavillonen incl. Udhæng og ex. Udhæng, Bredde, længde og højde. 
Er der løfteøjer i pavillonen eller skal det læsses med krydsåg og stropper? 
Husk at måle på det breddeste, længste og højeste sted. Om det er en lampe el. skorsten mv 
Mål på afstand fra krancentrum (lastbilen er 2,55 m bred) med plads til 2,5 m støtteben til hejsesiden på 
fast underlag (stabilt grus eller asfalt) Er der plads til at få annekset/pavillonen ind/ud gennem træer/over 
træer (meter?). 
Både på læssested og aflæsningssted. 
Udskriv evt kort på Krak eller lign.og tegn placering mv. 
Kan man køre fra læssestedet og til aflæsningsstedet med den bredde annekset/pavillonen har, husk at vi 
har 1,10 m i ladkant på vore forvogne og 0,90 m på vor blokvogn (som vi bruger ved emner som er mere 
end 10 m lange). 
Her tænker vi på træer/ledninger/skarpe 90 graders sving med sten/plankeværk mv på 
hjørnerne/sten/hæk mv, som vil gøre, at vi ikke kan komme frem med den bredde annekset/pavillonen har. 
Husk at hvis huset f.eks. er 3 m højt, så skal der kigges på bredden af vejen oppe i 4,10 m højde. 
  
Vi kan oplyse om, at bredde ml. 3,65 og 3,99m kræver 1 følgebil, mens alt over 4,00 m kræver 2 følgebiler 
(af politiet). Er huset på det breddeste sted over 5 m skal transporten foregå om natten. 
  
Ring venligst til os, når I har undersøgt ovennævnte og fremsendt evt. materiale, så vi kan få 
forudsætningerne på opgaven beskrevet, så kan og vil vi meget gerne regne en pris. 
  
Skulle der være spørgsmål til ovennævnte, er I naturligvis meget velkomne til at ringe til kontoret 5965 
9359. 
  

Med venlig hilsen 

Helle Ravn 

Vognmand Henning Petersen A/S 

 

2) Samtykkeerklæring fra sælgere 
erklæring om samtykke. 

 



Hermed gives samtykke til at Liselotte Dahl Hendriksen egenhændigt kan gennemføre 

handlen med DcH Jyderup som køber beboelsesvognen. 

 

Beboelsesvognen befinder sig på Stålhøjvej 9, 4550 Asnæs. 

Køber er DcH Jyderup med CVR: 34684510. 

 

 

Med venlig hilsen 

René Dahl Hendriksen 

 

Rikke Kontakter Lotte (ejer af beboelsesvognen) med henblik på 

- en samtykke erklæring – 

- tilladelse fra totalkredit om salg af beboelsesvognen.  

- Skriftlig fuldmagt fra hende om at vores bank må kontakte hendes bank.  

o Hun skal oplyse  

▪ Eget navn 

▪ Bank afdeling og bankrådgiver 

▪ Sendes til kasseren@dch-jyderup.dk 

 

Vi accepterer at overtagelsesdatoen bliver 1/8-20 

 

BETALING: 

Der er en lille twist ang. Konto til deponering af penge til betaling.  

 

 

3) Ekstraordinær generalforsamling 

- Se særskilt dagsorden – vedhæftet mailen.  
 

Grethe laver lille opslag hvor medlemmerne kan tilkendegive at de støtter og bakker bestyrelsen 

op i forbindelse med indkøb af beboelsesvogn.  

 
4) Kompetencebank – gruppe oprettet 

- En har tilmeldt sig eller er det to.  
Folk vil rigtig gerne hjælpe – men vil gerne have en mere præcis beskrivelse af hvad der 
skal hjælpes til.  
 
Stine sætter billeder og tegning af beboelsesvognen op i vores nye gruppe.  
 
Vi skal have lavet et program for hvad der skal laves hvad og hvornår.  
 

Male klubhus udvendigt  

Lægges fliser på ny terrasse  

Etableres overdækket terrasse  

Bygges et skur (under 35 kvadratmeter)  

Males indvendig.  

Døren til toilettet skal gøres bredere (skydedør)  

Væg evt. flyttes/fjernes i klubhuset.   

Der skal laves dør ud til terrassen.  



Sti fra Handicap – p – plads til dør / Rampe.  

 

5) Opstart af træning 
 

Alle er kommet godt i gang – også konkurrenceholdet som var presset af at de kun 
måtte træne i 1 time. (troede vi) 
Alle hold er fyldt op… der er enkelte ledige pladser hos Christian som er forbeholdt 
Hvalpemotivation. 
På nær Miriam fordi medlemmerne melder fra.  
 

6) Sommerafslutning.  

- Sommerafslutningen, den fælles, flyttes til at afholdes i forbindelse med indvielse af 
nyt klubhus.  

 
7) DGI – vi melder os ud. 

- Vi er meldt ud.  
 

8) Uddannelse grundinstruktør… Kredsformanden er i gang med at vende et tankskib.  
 

 

9) Naturens dag – se mail fra 3. juni 2020 
 

13/9-2020. 
Vi har kredskonkurrence den dag, så Naturens dag afvikles ikke.  
 

 
10) EVT. 

 

Skellingsted – der sker en hel masse på skellingsted… Bettina skriver og spørger Kultur og 
Fritid.  
Huller i agilitybanen skolen havde gravet huller.  
 
Bestyrelsesmøde – på gefüll. 

Mvh Rikke Christensen 

 

 


