Referat fra bestyrelsesmøde 26/11-2020
Tilstede online er: Eva, Jørn, Annette, Ruby og Nina (referent)
Agenda:
1. Siden sidst.
a. Tag ved rallybane – Jørn er i proces med at fikse dette.
b. Referater, er de offentliggjort? De skal gennemses inden offentliggørelse.
2. Generalforsamling
a. Regnskab – revision først i Januar. Heidi og Lis kontrollerer, Nina, Jørn og evt. Thomas
deltager. Nina har bolden.
b. Dato for generalforsamling: 21. januar 2021
i. Forsamlingsregler: fysisk og online. Biblioteket bookes (op til 50 personer). Ved
online deltagelse kan man kun stille spørgsmål via chatten. Kræver tilmelding med
email-adresse.
c. Varsel, indkaldelse og dagsorden. Varsel – en måneds før. Indeholder efterløsning af
forslag, deadline 7. januar. Jørn ansvarlig. Indkaldelse skal indeholde dagsorden og
udsendes hurtigst muligt efter d. 7. januar.
d. Dirigent. Jørn spørger Laurits.
e. Vedtægtsændringer? Vi bør på et tidspunkt få fjernet valg til alle udvalg fra
generalforsamling. Men vi har ikke overskud i år. Kan evt. nævnes under EVT.
3. Orientering om medlemmer, træning, ITUV mm.
Eva har gjort klar til at lave opgørelse til myndighederne, så den kan trækkes 1. december. Træning
er der ikke noget nyt omkring. ITUV har fået en mail og der har ingen respons været. Nye instruktør
aspiranter efterlyses.
Der er ro på træningssituationen. Der er stor efterspørgsel efter hvalpetræning og ekstra
hvalpetræner efterlyses.
4. Coronasituation
a. Generelt
Følger myndighedernes retningslinjer, og hvis der er nogen som er sårbare så forventer vi at
de tager hånd om sig selv. Vi prioriterer at fortsætte træning så længe som muligt og
nedprioriterer social omgang.
5. Informationsskriv + julekort til medlemmer
a. Sende et julekort med konkurrence til medlemmer, Ruby kommer med et oplæg.
b. Informations med varsling af generalforsamling:
i. Varsling af generalforsamling
ii. Status om hallen
iii. Corona-update
6. DM – status og møde
DM afholdes i Vejen Idrætscenter af DcH-Vejen og DcH-Kolding. DcH-Kolding skal stå for Rally og
Agility. Vi skal også stå for hjemmesiden. Foreløbig er Jørn tovholder fra DcH-Kolding.

7. Hal
a. Areal
Flot ryddet – der er sket noget.
b. Selve hallen
Lige nu kæmper vi med brandgodkendelser. Jørn undersøger om vi kan vente med at
indsende byggeansøgning til brandregler er ændret og Nina fortsætter dialog med
Rundbuehaller + ingeniør.
c. Finansiering
Aftale med ekstern finansiering er forhandlet på plads, men mangler underskrifter.
8. Evt.
Kommunen har præsenteret os for et tillæg til lejekontrakten. Jørn har bedt om at få indført en
sætning om at vi må bruge skoven til hundetræning. Kommunen vender tilbage.
Næste møde: mandag d. 14 december, klokkeslæt fastsættes senere. Jørn indkalder.

