
BESTYRELSESMØDE D. 03. dec. 2019 

DCH-KOLDING 

ELIASSENSVEJ 118 

 

Tilstede: Jørn, Villy, Mikkeline, Pia, Eva, Anette. 

Referent: Anette. 

 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra d. 14.11. 2019. 

Referat godkendt med nogle få ændringer. Referater bliver sendt ud med indkaldelse til 

generalforsamling senest d. 30. december 2019. 

 

2. Endelig godkendelse af mail til Medlemmer vedrørende stigning af træningsgebyr. 

Brevet er godkendt med nogle rettelser til tal. Anette sender det til Eva så det kan blive    sendt ud 

med referat til medlemmerne. Jørn skriver ny pris for hvalpe hold på den nye hjemmeside i 

Klubmodul. 

 

3. Godkendelse af indkaldelse til Generalforsamling. 

Forslaget er godkendt. Sendes ud sammen med referat fra bestyrelsesmøde fra d. 14. 11. 2019. 

 

4. Hjemmeside og Klubmodul. 

Lige nu har vi en hjemmeside man ikke kan finde. Nu har vi fået det fikset det sådan, at vi igen kan 

søges på google.  

Den nye hjemmeside i Klubmodul er meget nemmere at håndtere. Der er en kalender, en shop og en 

mulighed for at hjemmesiden selv kan sende påmindelser om kontingent. Alle medlemmer skal 

oprette en profil inden d. 22. december. Det er alene for at gøre arbejdet med kontingentopkrævning 

nemmere. Jørn og Eva skriver et brev til medlemmerne. 

1. januar 2021 skifter vi officielt til regnskabsdelen i Klubmodul. Resten inkl. hjemmesiden ligger i 

klubmodul fra 1. jan. 2020. Vores regnskab holder vi i ForeningLet indtil videre.  

Når vi har styr på hvad hjemmesiden kan og hvilke ting f.eks. den enkelte instruktør skal gøre, skal der 

afholdes en introduktion til Klubmodul. Jørn er registreret som superbruger i det nye system på 



landsplan. Både Jørn og Eva har været på kursus i Klubmodul og er superbrugere i DcH Kolding. 

Klubmodul kan også administrere medlemmers tilsagn om brug af f.eks. billeder og video. 

Systemet har også en velfungerende kalender. Anette får nogle bedre billeder af vores tøj, så det kan 

komme på hjemmesiden.  

 

5. Pris for instruktører/folk med tillidsposter, der ikke træner med hund. 

Vi er enige om at det ikke er fair at instruktører, der ikke selv træner med hund skal betale for at få 

lov til at f.eks. at instruere i DcH Kolding. Derfor vil instruktører og andre med tillidsposter i klubben 

for 2020 være kontingentfri. I samme omgang bortfalder den årlige gave fra klubben, der blev indført 

for at kompensere for kontingent.  

 

6. Retningslinjer for træning og ophold i Hallen. Mail fra Anne. 

Bestyrelsen har gennemlæst dokumentet og har umiddelbart kun en bemærkning. Bestyrelsen ser 

ingen grund til at det bliver bestyrelsens opgave at skulle stå for at opkræve penge for ekstra 

træning/kurser i hallen. Betaling bør falde på dagen og deltagelse i arrangementer kan kun foregå hvis 

der er betalt. Det vil være den nemmeste løsning. 

 

7. Retningslinjer for ITUV og instruktører. 

Bestyrelsen har modtaget et meget grundigt gennemarbejdet materiale for retningslinjer for ITUV og 

Instruktørerne. Der er nogle enkelte punkter vi har kommentarer til. Disse punkter sammenfatter 

Anette i en mail til Jørn, så han kan svare på de mails vi har modtaget. 

Under diskussionen af materialet beslutter vi, at den nyvalgte bestyrelse efter generalforsamlingen 

skal udforme et sæt retningslinjer for mødeforplejning som skal gælde for alle udvalg og møder i DcH 

Kolding.  

 

8. Gennemgang af oversigt over hvem, der er på valg til generalforsamling i 2020. 

Listen er gennemgået og vi skal have forhørt os omkring hvem, der ønsker genvalg. 

 

Næste møde er d. 8. januar 2020 klokken 18:30.  


