
Bestyrelsesmøde via skype søndag den 5/4-20 kl. 10:00 – ca. 11:30 

Deltagere – Nanna, Stine, Grethe, Bettina og Rikke. 

Sender et link til skypemødet søndag morgen.  

1) Info punkt: 

a. Klubhus er revet ned.  

b. Der er kontakt til bygningskonsulent. 

c. Benyttelsesaftale – en formsag nu.  

d. Artikel i avisen – Var i avisen tirsdag  

e. Pavilion – HD og SJ vil gerne hjælpe med pavilion – RC har sendt infomaterialer til dem.  

f. Handicaptoilet – bygningskonsulent siger vi skal have det – det er muligt at indrette efter 

reglerne i pavilionen fra Asnæs.  

g. Lånet er udbetalt – BK 

h. Tilskud medlemmer – da vi ikke har opdelt vores indbetalinger rigtigt – kan RC ikke søge, da 

det skal være delt i to – et til dem der er under 25 og et til dem der er over 25…. her skaber 

vores hvalpehold 2019 ravage.  

i. Landsen – vil orientere om eventuelle yderligere aflysninger i DcH – regi. Det gør de så 

snart de ser det muligt og meningsfuldt.  

i. Aflysning af træning i DcH – Jyderup se punkt 5 

2) Hvalpehold start januar 2020 – mangler 3 træningsgange. 

i. Vi tilbyder hvalpeholdet 3 gange træning når DK lukke op igen.  

ii. Hvis de ønsker at fortsætte resten af året kan dette tilkøbes for 300,- 

 

3) Pavilion  

a. Planering af areal  

i. GT skriver til entreprenør om han vil rette arealet til med de maskiner han nu kører 

med derude.  

ii. Maskinudlejningsfirma  

iii. SB – har en kontakt hun skriver til.  

iv. Vi skal have styr på størrelsen af pavilion inden planering.  

b. Indkøb af pavilion 

c. Bygningskonsulent – har ikke hørt fra ham – ringer igen mandag den 6/4-20. 

RC snakker med bygningskonsulent 

BJ + SJ + HD + RC + BC ud og kigge på pavilion. 

RC sender mail så mail så snart der er nyt. 

 

d. Styring af byggeudgifterne – ansvarlig.  

Bettina holder styr på byggeudgifterne.  

e. Snak om kloakering / Kloakeringsanlæg 

Septitank godkendes af kloakeringsmester – efter vi har fundet pavilion.  

Div. Installationer skal klares af fagfolk.  

 

4) Kørepenge i klubmæssig regi: 

a. Landsmøde – Lav takst 1,96 incl broafgift.  



b. Kurser – dækkes fra 50 km og derover – lav takst incl broafgift kr. 1,96. 

c. Instruktøruddannelse – dækker ikke kørsel – da man får uddannelsen.  

d. Aflevering/afhentning af pokaler dækkes fra 50 km og derover – lav takst kr. 1,96. 

e. DM tilskud – Tilskuddet på de 500,- fjernes (tildeles ikke længere) – startgebyret betaler 

DcH Jyderup. 

f. I ekstraordinære situationer tager kasseren eller formanden stilling om der skal dækkes 

kørsel eller ej.   

 

5) Corona / aflysning af træning  

a. Holbæk kommune – kultur og fritid - alle arrangementer med flere end 10 deltager skal fra 

og med den 13. marts og frem til og med den 13. april aflyses. Udendørs og indendørs 

aktiviteter. Jeg har ikke modtaget yderligere og tænker vi må vente og se hvad regering 

melder ud hen over påsken.  

b. DKK har aflyst indtil 31/5-20. 

c. Landsdækkende konkurrence den 24/5-20 – afholdes indtil videre.  

Bestyrelsen beslutter at vi læner os op ad hvad Holbæk Kommune hvad regeringen melder ud.  

 

6) Klubmodul – kan se at der er stemning for en klubaften…. Det må dog vente til vi må mødes mere 

end 10 – indtil da skal de der har brug for det være velkomne til at ringe til mig (RC). 

a. Der afholdes hvis der stadig er behov når der lukkes op for træning igen.  

 

7) Evt. 

 

 


