REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D 1/6-2020
Onlinemøde via Teams.
Tilstede er: Mikkeline, Jørn, Nina, Eva, Jørn, Ruby, Anette og Susanne (sidstnævnte dog kun i
sidste del af mødet)
Der var ikke udsendt dagsorden forud for mødet, hvorfor dagsordenen blev til ’on the fly’.
1.

2.

3.

Opfølgning på sidste referat:
a. Jørn mangler at samle op på det med referaterne. Se punkt 1 i referat af
13/5-2020
b. Toiletter og klubhus: Der kommer skilte op i morgen, hvor der står, at man
skal spraye med desinfektionsmidler efter brug af toiletterne. Derefter åbner
de op. Desinfektionsmidler er på plads. Kommunen siger, at vi ikke må bruge
klubhuset – heller ikke til møder. Alligevel havde vi i halgruppen møde med
tre medarbejdere fra Kommunen i sidste uge. Vi beslutter at klubhuset pt
kun må bruges til møder og med max 10 personer.
c. Omlægning af regnskab til klubmodul: Jørn har scannet alle bilag for året ind.
Nina er klar med januar i klubmodul. Alle bilag skal fremadrettet lægges ind
igennem app’en – ellers kan det ikke lade sig gøre, er den helt klare holdning.
ITUV er orienteret om dette. Kun godbidderne kan købes via mobilepay
fremover. Der er lidt brok vedr. gebyrer på klubmodul.
d. Status på ugekursus: Det er ikke et problem at få tyskerne til Danmark. Jørn
vil have en liste over, hvor mange der kommer, da vi stadig er lidt usikre på,
hvor mange der er tilmeldt. Instruktørerne spørger, om det er nødvendigt, at
de begge kommer herop. Jørn tager en snak med Anne vedr. dette. Vi skal
have sørget for, at der kommer en udmelding omkring, hvorvidt kurset bliver
til noget og evt. med hvilke forholdsregler (ift. Corona).
e. Det store stævne i August: Vi ved endnu ikke mere.
f. Husdag er blevet flyttet. Måske mangler Susanne at hænge en seddel op på
opslagstavlen. Jørn har en seddel, hun bare kan opdatere. Susanne kan dog
ikke selv deltage den nye dato pga. IGU.
g. Møde med ITUV: Jørn skal have lavet en doodle med mødedatoer.
h. Flytning af hjemmeside: Vi er godt i gang med at få styr på hjemmesiden og
mailadresser.
Nyt fra ITUV
a. IPO-lys: ITUV rykker for at fy lys op på IPO-banen, som de blev lovet så snart
underlaget var kørefast. Jørn sætter noget i værk.
Ekstra hold/kurser jf. mail fra ITUV, rundsendt af Jørn d. 26/5-2020 med titlen ’Indstilling kursusudbud maj 2020’
ITUV har skrevet vedr. oprettelser af ekstra hold.
Kursushold 12-15x træning pris som hvalpehold 650 kr kontingent 500kr for holdtræning.
Som hvalpe fortsætter -de 200kr samme pris som hvis man vælger års hold.
Fra anden DCH klub tilmeldes hold fra anden klub 700 kr
Små ekstra trænings sessioner få gange kan oprettes som gratis event for medlemmer.

4.

5.

Selvom det i nogle situationer kan vælges at holdet ikke lægges på holdsiden i klubmodul ,skal det oprettes så vi har et overblik . Holdbetaling foregår via klubmodul.
Fra 1 juli oprettes hvalpehold med kontingent 650kr + holdtræning 500 kr . Dette for
at lette arbejdsgangen ved senere hold registrering.
Hallen
Vi har haft møde med kommunen. Mikkeline rundsender referat herfra. Vi har endnu
ikke taget stilling til, om det er DCH eller HAH, der skal eje hallen.
Skovrejsning
Skovrejsningen sker inden for de kommende uger. Landmanden fik 14 dage til at lave
høslet, men han har ikke svaret Jørn.

Næste møde er d. 24/6-2020 kl. 19 via Teams. Mikkeline har indkaldt.

