
REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT 
BESTYRELSESMØDE D 6/7-2020 
 

Onlinemøde via Teams.  

 

Tilstede er: Jørn, Nina, Eva, Ruby, Mikkeline, Annette og Susanne 

 

Dagsorden udsendt på forhånd.  

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendt.  
 

2. Evaluering af ugekursus  
Der har været for lukket planlægning og gennemførelse af kurset og ingen 
klare aftaler om afvikling. Maden har været helt i top, men det er ikke i orden 
at have væsentlige arbejdsopgaver undervejs.  
Der er et oprydningsarbejde med udbetaling og indbetaling af penge, tjek af 
hvem der har betalt mm.  
Fremadrettet skal der være to eller flere som er sammen om at planlægge et 
sådan kursus.  
Når der forelægger et regnskab, laver vi (Ruby, Jørn, Nina) en evaluering sam-
men med kursusholder 
 

3. AG stævne i August 
Hvis der ikke er nok hjælpere i klubben er det almindeligt at deltagerne hjæl-
per. Køkkenhjælp ser ud til at være tilstrækkelig.  
Ulla og Annette har styr på præmier. 
Anne har ansvar for hjælpere til stævnet.  
Jørn har ansvar for baner, opstilling, dommere, beregninger og bemanding af 
beregnercentralen.  
Køkken-holdet (Susanne, Ulla, Annette) har styr på bemanding.  
 

4. Status på hal projekt 
Initiativfonden vil låne os 200000kr til DcH Kolding. 
Vi afventer hvad banken siger inden vi tager stilling til yderligere tiltag.  
 

5. Eventuelt    
Mail fra bestyrelsen skal sendes fra bestyrelsesmail og underskrives Bestyrel-
sen i DcH Kolding. Brug af bestyrelsesmail skal bruges med forsigtighed og 
kun hvis bestyrelsen er enig om holdningen.  
Eva giver en orientering om Smartermail næste gang.  
Nina giver en økonomi oversigt (halvårsregnskab) næste gang.  
ForeningLet skal opsiges.  
 
kontaktmail@dch-kolding.dk er en systemmail i Klubmodul og bruges til at 
sende automatiske beskeder ud. 
info@dch-kolding.dk bruges til at sende mail ud fra Smartermail.  
Der skal laves en ny mailadresse til tilmeldinger, f.eks. hund@dch-kolding.dk 
eller tilmelding@dch-kolding.dk, træning@dch-kolding.dk 
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Jørn får lavet de tidligere referater klar til offentliggørelse i løbet af uge 29.  
 
Mikkeline laver en indkaldelse i Teams til næste bestyrelsesmøde d. 29. juli.  
 
 

 

 

 


