
 

                                                                                                                                              Dato: 24.11.20 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 24/11- 2020 kl. 19.00-21.00 hos Christine på Klostervej 

13 - Maria har kage med. 

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

Afbud: 

  

 

1) Velkomst ved Zia 

 

2) opfølgning af referatet fra d. 08.10.20 

 

3) Ultra kort nyt fra formand/bestyrelse/udvalg 

Formand:  

Konkurrenceudvalget:  

Materialeudvalg:  

Instruktørudvalget: 

Bestyrelsen: 

 

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

 

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

 

5) Klubmodul, hold og kontingent (Christine) 

 

ALLE vores medlemmer SKAL være oprettet på klubmodul ved udgangen af 2020. Og skal være 

tilmeldt det hold der hedder årskontingent. Christine kontakter alle instruktørerne som bedes hjælpe 

med at få deres hundeførere til at gøre det. Christine arbejder på at få vores hjemmeside over i klub-

modul, og det er planen at det skal ske med udgangen af 2020. 

 

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 instruktørere.   

 

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 

19 på venteliste til unghunde hold 

46 på venteliste til hvalpehold. 

Enkelte pladser på nogle af holdene 

 

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. 

 

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



 

 

 

8) 75 års Jubilæum 2021 lørdag d. 17.04  

 

9) Julegaver – Marianne sørger for julegaver til alle instruktører, udvalgsmedlemmer og bestyrelsen 28  

i alt. Christine laver liste til afkrydsning til klubben. Maria skriver at julefrokost er aflyst. 

 

10) Lokalkonkurrence og fest – er der tilbage betalt for fest? B-hundene skal have deres deltagergebyr 

refunderet. Bliver straks gjort. 

 

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

 

12) Generalforsamling – dato og formandsemner.  

 

Onsdag d.27.01.21 kl.18.30 -21.00 med spisning (hvis det er tilladt)  

Maria laver dagsorden/indbydelse. 

Klubhuset som punkt 

Regnskab skal foreligge en uge før generalforsamling. 

Spørge Heidi. 

Æresmedlem: Heidi Frolich, Åse Cortsen Nielsen Gert Frolich 

20 år Kim, Niels 

Gavebudget  

 

 

 

13) Bestyrelsesdag 2021 

 

14) El leverandør (Christian) 

 

Vi vil gerne skifte el- leverandør til Jysk energi. Der er mulighed for sponsorat fra kunderne og de er 

samtidig flinke til at sponsorere lokale foreninger. Christine sørger for at vi skifter. Christian vil 

finde ud af hvordan vi bliver samarbejdspartner. 

 

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

 

16) Juleafslutning – Bestyrelsen har ikke gjort noget i det, da der ikke blev instruktørmøde. 

 

17) Fastsættelse af næste møde  Hos Søren d.5.01.21 kl.19.00-21.30 Christine har kage med. 

 

18) Evt.  

 

Punkter til næste møde: Puljer vi skal have søgt. 

 

Afbud til Maria på mail eller sms 41405323 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 


