
 

                                                                                                                                              Dato:08.10.20 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag d. 8/10- 2020 kl.19.00-20.30 hos Marianne på Klostervej 

63 - Christian har kage med. 

 

Afbud til Maria på mail eller sms 41405323 

 

 

1) Velkomst ved Zia 

 

2) opfølgning af referatet fra d. 08.09.20 

 

Faunakram – Maria – har aflyst da vi ikke bliver så mange deltagere, samt manglende interesse 

 

3) Ultra kort nyt fra formand/bestyrelse/udvalg 

Formand: Formandsmøde blev aflyst, kredsmøde blev aflyst og erfamøde omkring klubmodul blev              

også aflyst. 

Konkurrenceudvalget: Lokal konkurrencen afvikles som planlagt. Der er behov for at få slået græs 

inden lokalkonkurrencen. Maria spørger Kim, om han kan få tid ellers vil Søren gerne gøre det. 

Materialeudvalg:  

Instruktørudvalget: Bestyrelsen har endnu ikke hørt om nogle kandidater. 

Bestyrelsen: Søren gør opmærksom på at der kan søges tipsmidler. Flere forslag til at der kan søges 

til tag, til solceller, nyt køkken nyt inventar. Søren er på opgaven. 

 

4) Status på økonomien – herunder nyt fra kasserer, samt status på kassereropgaver. Det ser okay ud 

med økonomien, på trods af Corona. 

 

5) Klubhus – status hvor er vi, det bliver vinter og tag og tagrender bør nok gås efter. 

 

Jan bygningssagkyndig fra kommunen, han mener at vi har et godt klubhus. Han havde et forslag om 

at rive det gamle tag af, ekstra nye lægter op, lægge træplader op og beklæde med to lag tagpap op. 

Indenfor isoleres nedefra og afsluttes med troldtekt K4. Byggeudvalget har fået oplysninger på en 

Louise Bertelsen (sport og fritid) som kan hjælpe med fondsansøgninger, udvalget kontakter hende. 

Christian indkalder til næste møde. 

 

6) Klubmodul. (udsat fra sidste møde) Et fremtidsønske kunne være at kunne køre ventelisten på klub-

modul; men så skal vi vide hvornår der starter hold op, og det gør vi ikke som det er nu. Indtil vores 

hjemmeside kører i klubmodul, ligges referaterne op i instruktørgruppen på FB. 

 

7) Status på igangværende hold, venteliste og instruktørkapacitet (udsat fra sidste møde) Der er en ny 

mulig instruktøraspirant, Janni fra AG. Christine undersøger om der er mulighed for at få hende med 

på kursus her i oktober. Michelle spørges om hun evt. kan tage et hvalpehold. 

 

Punkt til næste instruktørmøde: Ønske om at instruktørerne giver besked om træningstider til enten 

en fra instruktørudvalget (som så får administratoradgang) eller direkte til Christine så det kan hol-

des opdateret.  

Sekretær, DcH Holstebro 
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At de enkelte instruktører melder tilbage når de har plads på holdene så vi kan få skub i ventelisten 

19 på venteliste til unghunde hold 

46 på venteliste til hvalpehold. 

Enkelte pladser på nogle af holdene 

 

 

8) 75 års Jubilæum 2021 lørdag d. 17.04 (udsat fra sidste møde) 

 

9) Lokalkonkurrence og fest, Skal der være fest? hvad mangler vi evt. at få styr på – skal det være en 

anden model pga. Corona?  

Ingen fest, vi beslutter at aflyse. Der gives personligt besked til de tilmeldte, opslaget fjernes i mor-

gen af Christian. Maria laver et opslag på FB når der er givet besked. Zia bestiller jubilæumsnåle. 

 

10) Rengøring af klubhus – 

Instruktørmøde klubhus rengøring skal gå på skift mellem holdene. 

 

11) Evt.  

Juleafslutning d.5.12.20 hvad tænker vi om det?  Instruktørudvalget foreslår det holdes holdvis,  

hvilket vi synes er en god ide. Kommer på næste instruktørmøde. 

 

12) Fastsættelse af næste møde tirsdag d.24.11 kl.19-21. 

 

Punkter til næste møde: Generalforsamling dato og emner, jubilæum 20121, bestyrelsesdag 

 

 

 

Afbud til Maria på mail eller sms 41405323 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


