Bestyrelsesmøde DcH-Jyderup tirsdag d. 21. januar 2021 kl. 19.00
Indkaldt. Grethe Timmermann, Bettina Køllgaard, Stine Beier og Nanna Halby, Ania Holm samt bestyrelsessuppleant Michele
Langkjær
Afbud: Michelle Langkjær fraværende den afbud. Det blev aftalt, at GT kontakter Michelle.
Referent: Grethe Timmermann
Ordstyrer:
Punkt

Dialog

1

Godkendelse af dagsorden

2

Konstituering af bestyrelsen frem til

Godkendt

generalforsamlingen:
1. valg af fungerende formand – Ania Holm
2. Klubmodul og Hjemmeside- Bettina og Ania
3. Klubhus - Grethe

3

Beslutning

Fortsat drøftelse af bilag fra sidste møde

Der er enighed om, at vi hjælper
hinanden, hvor det er muligt.

Pkt. 1-3 godkendt

Rikkes materiale bliver afleveret til
Ania, som fordeler hvor det er relevant

Det er vigtigt at det fortsat er

Ania kontakter Henning D. vedr. Rally og

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

bestyrelsen der fordeler medlemmerne
på holdene. Dette for at sikre at
Inddragelse af instruktørerne i løsning af
følgende udfordringer





Anvisning af træningsmuligheder til
hundeførere uden hold
Fortsat træning med Covid 19
begrænsninger
Arbejdet med nyt klubhus
Ny formand

Der er oprettet ventelister til holdene.
To af Christians hundeførere og to
genindmeldte medlemmer har skrevet
sig på. Der skal findes en løsning
sammen med instruktørerne
Vi har ikke styr på, hvem der arbejder
videre med Rally holdet. I yderste
konsekvens kan det være nødvendigt, at
betale kontingent tilbage til
hundeførerne. Der er frist for lands og
kreds indbetaling om en uge.

orientere derefter Sandie
Vi indkalder instruktørerne til skypemøde
d. 4. februar kl. 20.00. Stine sender et
forvarsel.
Ania kontakter kredsen for gode råd i
forbindelse med rekruttering af ny
formand.
Vi udsender nyhedsbrev inden
generalforsamlingen.

Vi er enige om, at holdene hver især må
finde en måde at sikre, at
forsamlingsforbuddet overholdes når vi
genoptager træningen. Dog fastholdes
de trænings arealer og
parkeringsområder, der var gældende
før jul
4

Orientering om regnskab 2020-

Det ser fornuftigt ud, og er klar til
drøftelse på generalforsamlingen.

Til efterrretning

Generalforsamling 2021

Varsling af generalforsamling d. 7.
februar

Generalforsamlingsmaterialet godkendes
på bestyrelsesmødet d. 4. februar.

Kort gennemgang af dagsorden og opgaver
frem mod generalforsamling – Grethe

Frist for indsendelse af forslag 14. feb.

Grethe udarbejder udkast til dagsorden

Udsendelse Af dagsorden 21. februar

Bestyrelsen fremsætter forslag til
kontingent for 2022, samt budget for
2021 – Bettina laver forslag

Bettina orienterer
5

Forslag til kontingent punkt næste
bestyrelsesmøde
6

Opfølgning på mails fra Rikke vdr.

Der er usikkert, hvornår Covid 19

Ania lægger konkurrence plan på

restriktionerne giver mulighed for at
gennemføre konkurrencer igen.



Konkurrenceplan
medlemstilskud

klubmodul.
Vi drøfter på bestyrelsesmødet 18. februar
om der åbnes for tilmelding 1. marts til A
kokurrencen 18. april
Bettina søger medlemstilskud.

7.

Eventuelt

