
 

                                                                                                                                              Dato: 22.03.21 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 22/3- 2021 kl. 19.00-21.30 hos Søren på Feldinghus 9 

Christine medbringer kage (aftalt på sidste møde) 

Tilstede: Christian, Christine, Marianne, Zia, Søren og Maria 

 

  

 

1) Velkomst ved Zia 

 

2) opfølgning af referatet fra d. 24.11.20 

 

3) Ultra kort nyt fra formand/bestyrelse/udvalg 

Formand:  

Konkurrenceudvalget:  

Materialeudvalg:  

Instruktørudvalget: 

Bestyrelsen: 

 

Status på økonomien – herunder nyt fra kasserer, samt status på kassereropgaver.  

Vi har haft et lille overskud på 36.000kr på trods af færre kontingentindtægter. Det tilskrives at der 

stort set ingen aktiviteter har været pga. corona. 

 

4) Klubhus – status hvor er vi? 

Der er indhentet tilbud på renovation af taget, der er lidt forskel i pris, vi forsøger at presse det firma 

der er dyrest, men kan udføre hurtigst.  

Ang. Fonde m.m. så er det sjældent der gives kroner til vedligehold mere til nyanskaffelse. 

Christian og Søren vil forsøge at ansøge om nogle penge til nyt køkken bl.a. og hårde hvidevarer. 

Jysk Energi, det kræver 50 nye abonnementer, før aftalen giver 100kr pr. abn. 

 

5) Klubmodul, hold og kontingent (Christine) Udsat til næste møde 

 

6) Status på igangværende hold, venteliste og instruktørkapacitet. 

Kan vi ”uddanne” hvalpeinstruktørere eller evt. dispensere så det er en instruktør og en erfaren hun-

defører som hjælper til hvalpeholdene, da vi er i mangel på instruktører.   

Maria indkalder eller laver indkaldes til instruktørmøde og sender til Christine. Mandag d. 29/3 

kl.18.30 ved naturlaboratoriet Tvis mølle. Klubben giver kaffe og kage og øl/vand. 

Christine får dispensation af en enig bestyrelse til at stå med et hvalpehold som instruktør da vi er 

presset på kapacitet. Hun vil spørge Kirsten H. om hun evt. vil hjælpe med et hvalpehold. 

 

7) 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.  

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

 

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



 

Forslag til næste instruktørmøde, at instruktørerne melder tilbage på mødet, eller Christine, hvor 

mange ledige pladser de har på deres hold, det gælder også selvom man melder afbud til mødet. 

 

 

8) 75 års Jubilæum 2021 lørdag d. 17.04  - udsat igen igen. 

 

9) Lokalkonkurrence og andre konkurrencer - B-klassen er endnu ikke afholdt. 

B- klassen kan afvikles nu, så konkurrenceudvalget vil prøve at få det planlagt. 

I 2021 har vi ikke venskab, den har Skjern/Tarm og vi har planer om en C/B søndag d. 29/8 2012 

 

10) Rengøring af klubhus – Skal på instruktørmøde klubhus rengøring skal gå på skift mellem holdene. 

 

11) Generalforsamling – dato og formandsemner.  

 

Formandskandidat:  

Generalforsamling med spisning (hvis det er tilladt)  

Maria laver dagsorden/indbydelse. 

Klubhuset som punkt 

Regnskab skal foreligge en uge før generalforsamling. 

 

Gavebudget: 

Æresmedlem: Heidi F., Åse C. Nielsen og Gert F. - kontingentfrie plus gave til 500 kr. 

20 år Kim, Niels 300 kr. 

24/4 Søren 60 år 300kr 

6/5 Christian 50 år 300 kr 

30/6 Karen 60 år 300 kr 

 

 

12) Bestyrelsesdag 2021 

 

13) Pavilloner fra Gødstrup. Søren og Christian undersøger om det kunne være en mulighed. 

De er væk. 

 

14) Puljer der skal søges, Forslag Vestforsyningens initiativpulje. 

 

15) Fastsættelse af næste møde   

28/4 hos Christine kl.19.00 Klostervej 13 kage: Marianne. 

 

16) Evt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 


