Dato: 11.01.2022

Referat bestyrelsesmødet tirsdag d. 11. Januar 2022 kl. 19.00 -21.30 hos Pia , Krattet 8, 7500
Holstebro
Deltagere : Christine, Marianne, Pia, Christian, Line og Maria
Brød: Pia
1) Velkomst ved formand Maria Rømer.
2) Opfølgning af referatet fra 07.10.2021.
3) Klubmodul, hold og kontingent (Christine)
sekretaer@dch-holstebro.dk
Ny adresse for sekretæren.
4) Status på økonomien – herunder nyt fra kasserer, samt status på kasserer opgaver.
Økonomien ser fin ud.
5) Generalforsamling
Tilmelding ti Marianne. Menuen er tarteletter.
Line sidder 2 år fra næste generalforsamling. Pia er på valg næste år, sammen med Marianne og
Maria.
6) Kvitteringer via klubmodul
Kvitteringer skal oploades via klubmodul appen. Det er det nemt. Har du brug for vejledning, kan
bestyrelsen spørges.
7) Status på igangværende hold, venteliste og instruktørkapacitet.
Hvalpeliste venteliste 40 stk.
Unghundehold 26 stk. minus Rikkes hold
8) Ultra kort nyt fra formand/bestyrelse/udvalg
Formand:
Konkurrenceudvalget:
Konkurrenceudvalg skal planlægge konkurrence marts måned
Materialeudvalg: Græsklipning, Christine kontakter kommunen, Christian sekundært ny klipper
Instruktørudvalget:
Bestyrelses skal indkalde. Næste møde 3. februar kl. 19
Bestyrelsen:
9) Lokalkonkurrence og andre konkurrencer.

10) Klubhus – status hvor er vi?
a) Byggemøde vedr. køkken
Christian sender mål til Marianne.

11) Instruktørmøde, Status
a) Gennemgang af referat
12) 75 års Jubilæum 2021
Vi har fået bevilget 5.000 kr. fra Jysk Energi’s specialpulje.
Vi havde 75 års jubilæum 31/12-2019. Det er så blevet udskudt nogle gange. Vi aftalte 17. april
2020.
21. maj 2022 er fastsat som ny dato. Regningen for de 5.000 kr. skal være Jysk energi i hænde inden
31. maj 2022, ellers annulleres donationen.
Maria, Line, Marianne og Pia danner udvalg til Jubilæum.
13) Bestyrelsesdag 2021
Målsætning og visioner offentliggøres. Christian sender til Christine.
14) Puljer der skal søgesKirsten Høg har forslag til GF forsikring.
Vi har fået bevilget 30.000 kr. fra Jysk energi til nyt køkken d. 17. maj 2021. De skal være brugt
inden 1 år.
Christian kontakter Søren angående 10.000 Toyota penge. (Ingen aktion siden sidst).

Eventuelt ?.
Årshjul skal på dagsorden til næste bestyrelsesmøde.
Send forslag til dagsorden ud med spørgsmål til yderligere punkter næste gang.
Heidi spørges angående jakke til instruktører og bestyrelse(Maria).
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 7. marts 2022 hos Christine på Klostervej 13 i Tvis. Maria tager
kage med.

