15.02.20
Dagsorden til bestyrelsesmødet d.18. februar 2020 kl.19.00-21.00 hos Christine, Klostervej 13 Tvis,
7500 Holstebro.
Brød : Maria
Afbud fra:
1. Velkomst ved Zia
2. Opfølgning af referatet fra d.21.01.20
Christine har modtaget et tilbud på klubhuset, Marianne har et møde på mandag, Søren har aftale efter 1.3.20.
3. Kort nyt fra formand/bestyrelse/udvalg
Formand: Zia var til kredsgeneralforsamling d.17.02.20 Der er valgt en ny kredsformand Lise fra
Herning. Næstformand blev Emmely Kew fra Give. Derudover læs referat fra kredsgeneralforsamlingen. Nyt. Der skal ikke længere søges dispensation for øre og hale tilretninger, man skal blot have
lægeerklæringen med til konkurrencer. Nyt tiltag en kredshjemmeside i klubmodul, så alle informationer bliver tilgængelige for alle med det samme.
Konkurrenceudvalget: Nordisk er lagt online, konkurrencen i august mangler. Udvalget skal mødes
og så kommer den op
Materialeudvalg: Intet nyt.
Instruktørudvalget: Intet nyt.
Bestyrelsen: intet nyt.
4. Status på økonomien – herunder nyt fra kasserer, samt fordeling af tidligere kassereropgaver.
Der er ikke betalt lands og kreds kontingent endnu, men der er lavet aftale om betaling.
Zia overtager alt vedr. Nem-Id og E-boks. Zia sender vores ændrerede vedtægter til DCH’s sekretariat. Bladet sendes fremover til Marianne. Christine opretter et nyt tlf. nummer og får vores mobilpay
over på det, alle kigger efter en gl. mobil til formålet. Christine får tildelt rettigheder som adm. Til
DCH’s facebook side. Zia har medlemskortet til Stark.
RedOffice ændres til vores nye mobilpay nummer og mail til Christine.
Christine har fået et årshjul fra Maja, Christine og vi udfylder selv det der mangler.
5. Klubhus – plan for hvordan vi får sat udvalget sammen og skudt det i gang.
Byggeudvalget (Marianne, Søren, Zia, Christian og Jørgen A.) sætter sig sammen og laver et oplæg
om nogle overordnet ideer, og indkalder derefter til et medlemsmøde hvor alle medlemmer kan lytte
og give sparring.
Forslag: evt. rive ned og lade stolper stå tegne nyt.
6. Klubmodul – hvilke udfordringer står vi med lige nu?
Der bliver fremadrettet 3 mulige betalingsløsninger et årskontingent der dækker lands- og kredskontingent, et passivt kontingent og et træningsgebyr pr. hold

Sekretær, DcH Holstebro
Maria Rømer • Kæret 16 • 7500 Holstebro
Tlf.: 41 40 53 23 • Mail: fruromse@gmail.com

7. Digitalisering af blanketter (Holstebro kommune) orienteringsmøde d.25.02 kl.19.00
Vi skal inden d.01.04.20 uploade vores regnskab, og søge om diverse tilskud digitalt ved kommunen.
Zia og Christine sætter sig sammen for at fylde det sidste ud i blanketterne, Maja forbereder alt det
hun kan.
8. Kursus ansøgning fra en instruktør.
Godkendt 1000kr til en instruktør.
9. DM nordisk april 2020
Møde i styregruppen på lørdag. Derefter sender de lidt til Christine så hun kan lægge noget på hjemmesiden.
10. Jubilæum d.23.maj 2020
Marianne er i gang med et udkast hun sender rundt på mail til bestyrelsen.
SU senest d.1.maj på Maria dch mail.
11. Sommerferie tilbud i uge 27 og 32 vil vi? kan vi? og hvad kan vi evt. tilbyde bagefter?
Christine spørger først Camilla om hun fortsat er interesseret i at have et ungdomshold? I så fald kan
vi arbejde videre med. Frist 10 marts.
12. Fastsættelse af næste møde.
1.april 2020 Hos Christine - Christine tager brød med. Kl.19.00-21.00

Afbud til Maria på mail eller en sms på tlf. 41405323

