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.
Afbud,
Referent: Ania
Ordstyrer: Ania
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Punkt

Dialog

Beslutning

Godkendelse af dagsorden

Der var ikke udsendt dagsorden, hvorfor Det besluttedes at drøfte:
der blev drøftet ad hoc emner. Der var
Det seneste bestyrelses og instruktørmøde
ingen der protesterede mod dette.
Punkt 3 på seneste dagsorden
Eventuelt
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Kort gennemgang af punkterne der blev

Det var opfattelsen hos bestyrelsen, at

Det er besluttet at invitere instruktørerne

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

drøftet på instruktørmødet.

det havde været godt og givtigt, at holde
dette møde, omend der er plads til
forbedringer. Drøftede at dagsordenen
skal være mere konkret for at være
vedkommende. Ligeledes drøftet at det
bør være mere hyppigt i denne periode
med formandsskift samt corona. Det
blev foreslået at man indkalder
instruktørerne hver 4. torsdag til et kort
møde på 15-20 min, således at de bliver
opdateret på hvad der rører sig.
Ligeledes talt om, at forhåbentlig er det
bare 1 eller 2 gange, at mødet behøver
at være virtuelt.

igen hver den første torsdag i måneden,
hvor der ligeledes afholdes
bestyrelsesmøde. Dvs. at første møde vil
være d. 4.3.2021 – her vil vi også være
klogere på Coronaåbning eller ej.

Forslag til at første fysiske møde bliver
med fokus på hygge og plads til snak.
Og gerne med mad. Ligeledes forslag til
at man i et møde kunne sikre sig at alle
får taletid, ved at sikre at evt. drøftelser
har ”runder” hvor alle bliver spurgt
enkeltvis på trods af, at bestyrelsen
havde en opfattelse af, at alle fik sagt
det de ville og havde på sinde.
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Opsamling af punkter til Nyhedsbrev

Bestyrelsen drøftede det kommende
nyhedsbrev. Der var enighed om, at
nyhedsbrevet skal være ærligt omkring
konsekvens hvis ikke der findes en
formand. Ærlighed omkring at der ikke
arbejdes med ”projekt klubhus” og der
skal ligeledes beskrives en langsom

Ania forfatter et udkast til et nyhedsbrev,
som sendes til resten af bestyrelsen i
næste uge, således at der er enighed om
hvad der udsendes.

”coronaåbning”. Enighed om, at det må
være op til den enkelte instruktør,
hvorvidt det lader sig gøre at starte
træning på nuværende tidspunkt.
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Udfordringer: Hvad skal være den
næste. Bettina havde fået idé fra
Michael. Drøftet præmierne og Bettina
foreslår at vi køber nogle kasser i
Zooplus, som tidligere, da vi fik godt
tilbud. Talt om at det kan være at den
lokale AN FLEX kan ”være med” på
prisen. På den måde støtter vi også det
lokale erhvervs liv og skaber viden om
DCH-Jyderup.
Ligeledes drøftet hvem der skal vinde
denne udfordring. Enighed om at det er
vigtigt at kigge på process og
kreativitet, men også på at nå målet.

Bettina kontakter Michael i forhold til om
vi må bruge hans video til den næste
udfordring.
Bettina lægger video op og annoncerer
hvem der vandt sidste udfordring.
Ania kontakter AN FLEX for at høre til
evt. priser på godbidder.

