
 

                                                                                                                                              Dato: 08.03.2022 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmødet Mandag d. 7. Marts 2022 kl. 19.00 -21.30 hos Christine , 

Egetoften 18, 7500 Holstebro 

       Deltagere : Christine, Marianne, Pia, Christian, Line og Maria 

 Brød: Maria 

 

1) Velkomst ved formand Maria Rømer. 

 

2) Kort referat fra kreds generalforsamling. 

Christine og Maria deltog. Betalte kontraktinstruktører var et emne. 

 

3) Opfølgning af referatet fra 11 januar 2022. 

Ingen kommentarer. 

 

4) Klubmodul, hold og kontingent (Christine) 

sekretaer@dch-holstebro.dk 

Ny adresse for sekretæren.  

 

5) Status på økonomien – herunder nyt fra kasserer, samt status på kasserer opgaver. 

69 tkr på driftskonto og 153 tkr på opsparing. 

 

6) Årshjul til bestyrelsen. 

Tages op på bestyrelsesmødet d. 6. april 2022 kl. 19 i klubhuset, hvis det kan nås. 

 

7) Jubilæum d. 7. maj 

Vi har fået bevilget 5000 kr fra Jysk Energi. De skal have kvitteringen inden 31. maj 2022 

 

Møde 23. februar i festkomiteen. Invitationer skal sendes ud snarest 

Menuen bliver helstegt pattegris med flødekartofler og salat. 

 

Ønskeliste. 

-Bord/bænkesæt. 

-Ny gas grill 

 

8) Landsmøde d. 19. marts. 

Umiddelbart er der ingen, der har mulighed for at deltage. 

 

9) Status på igangværende hold, venteliste og instruktørkapacitet. 

Rikke og Elisabeth har startet unghundehold op med 12 deltagere. Michelle vil gerne starte et 

hvalpehold op til april. Der er 6 unghunde til fordeling og 46 hvalpe på venteliste. 

 

10) Ultra kort nyt fra formand/bestyrelse/udvalg 

Formand:  

Konkurrenceudvalget:  

Konkurrenceudvalg: 

mailto:sekretaer@dch-holstebro.dk


 

Materialeudvalg:  

Christine har god kontakt med Louise fra kommunen og Kaj Bech. Størrelse på tilskud afventes. 

Instruktørudvalget: 

Bestyrelsen:  

 

11) Lokalkonkurrence og andre konkurrencer. 

Vi har venskabskonkurrence d. 26. marts. 

Der er 15 hunde tilmeldt. Måske skal det orienteres på mail til venskabsklubber. 

 

12) Klubhus – status hvor er vi? 

a) Byggemøde vedr. køkken. 

Pengene blev bevilget 17. maj 2021 og Jysk energi skal have kvitteringen inden 1 år. 

Marianne har møde med IKEA 8. marts hvor det bliver købt og betalt. Der laves arbejdslister på 

nedtagning og montage. Forhåbentlig kan det monteres før jubilæum. 

 

13) Instruktørmøde, Status 

Næste instruktørmøde 10. maj. Christine indkalder. 

 

14) Bestyrelsesdag 2021 

Målsætning og visioner offentliggøres. Christian sender til Christine. 

 

15) Puljer der skal søges-  

Kirsten Høg har forslag til GF forsikring. 

Skal vi have et sponsorudvalg ?. Punktet tages også op på instruktørmøde. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde d. 6 april kl. 19 i klubhuset. Hovedpunkt jubilæum. 

 


