
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 27/4-2020 
 

1. Status på Hal 

Jørn har snakket med Kommunen (Kurt). De 500.000 kr. er givet til DCH Kolding (ikke HAH) til 

brug for en hal. Vi må ikke bede om mere og de skal bruges i 2020. 

 

Vi skal nok have nedsat et haludvalg. Jørn og Mikkeline melder sig fra bestyrelsens side.    

Jørn kontakter HAH for at høre, om de vil være med.  

 

2. Forsikring 

Klubbens løsøre er nu forsikret mod tyveri (traktor mv.). 

 

3. Status på regnskab på klubmodul 

Nina er færdig med kontoplanen og der kan uploades kvitteringer i appen. I næste uge sætter 

Nina, Jørn og Eva sig sammen og får regnskabet op og køre i Klubmodul. 

 

4. Status på opstart og i den forbindelse samarbejde med ITUV 

Ros til ITUV. De løser opgaven.  

 

5. Retningslinjer for ITUV 

Dokumentet er færdigredigeret. 

 

6. Afslutning på gennemgang af retningslinjer 

Jørn laver en doodle til indkaldelse til møde med ITUV, hvor retningslinjerne præsenteres. ITUV 

skal ikke have tilsendt retningslinjerne forinden, da der er behov for, at vi sætter scenen for vo-

res redigeringer. Mødet skal afholdes i klubhuset efter 10. maj. 

 

7. Hvordan kommer vi videre med retningslinjerne 

Se ovenstående.  

 

8. Sommerferie lukning 

Susanne har foreslået, at sommerferielukningen afskaffes i år. Forstået på den måde, at de in-

struktører der har lyst kan vælge at fortsætte træningen i juli. Bestyrelsen er enig om, at det er 

en god idé. 

 

9. Eventuelt 

Eva kan ikke komme i kontakt med Webmaster ift. flytning af hjemmesiden. Hun forsøger igen. 

Jørn informerer om, at DcHs DM er aflyst. Det bliver fortsat i Vejen (i samarbejde med DcH Kol-

ding), at DcHs DM i 2021 afholdes.  

Alle hold skal opdateres på Klubmodul. Holdplaner skal påføres instruktør. 

Der skal indhentes børneattester på alle aspiranter.  

 

Næste bestyrelsesmøde er den 13/5-2020 kl. 19. Nina indkalder på Teams. 


