
 Bestyrelsesmøde den 27/4-20 – kl. 19:30 ca.  

 

1) Klubhus – status og næste skridt: 
➢ BJ og SJ har været ude og kigge på pavilion i Asnæs 

o RC skriver under på tilbud fra J&P ingeniørfirma.  
o RC har aftalt med Bj  

▪ at han sender fuldmagt til mig til at søge byggetilladelse 
▪ søger byggetilladelse og dispensation 
▪ hjælper med instruktion ved afstivning af pavilion når den skal flyttes 

o RC og SJ  
▪ RC aftaler med SJ at han må gå i gang med at forhandle.  
▪ På betingelse af at vi kan få en byggetilladelse.  
▪ Må godt bruge de hårde hvidvarer i forhandlingen.  
▪ Gerne under 190000,- 
▪ Inden flytning skal vi have forhandlet prisen ned, den skal ikke koste 

230.000,- da: 
• Den skal males 
• Nyt tagpap (også grundet flytning hvor vi skære i tagpappet) 
• Vinduerne skal med tiden udskiftes. 
• Vi kan først få den til juli 

 
 

o Ved flytning skal vi: 
▪ Afdække og afstive de to dele. 

• Byggekonsulent hjælper med råd og vejledning i forhold til 
afstivning.  

▪ Forsikring ved flytning – har flyttefirmaet. 
• SCT har forsikring – HD har en aftale med naboen.  

▪ VVS – til afmontering af vand og varmepumpe. 
• GT’s søn vil gerne kigge på det og der skal evt. en autoriseret til at 

pille den ned (Kølevæsken skal opbevares). 
▪ Strøm – skulle vi selv kunne afmontere. 

▪ Vi skal huske en skruemaskine (BJ’s råd😉)  
 

o Flytningen HD og RC: 
▪ HD arbejder på at få sponsoreret flytningen eller dele af den hos SCT (hans 

nabo) 
▪ HD har forsikret sig at de har forsikring der dækker under transport. 

 

 

2) Kompetencebank – vi skal have valgt en ansvarlig fra bestyrelsen (alternativt medlem) 
a. Stine opretter ny FB side.  
b. Bestyrelsen skal være administratorer på den alle sammen.  

 



Skriv til medlemmer – kompetencer i forbindelse med flytning af pavilion (Jeg kan 
simpelthen ikke se det er muligt at lave en kompetence- bank i klubmodul, så jeg tænker vi 
skal lave et opslag på FB og hjemmeside og bede folk melde ind til bestyrelsen) 

Kære medlemmer 

Klubhuset er væk - et nyt er på vej i den forbindelse har vi brug for at I som medlemmer melder 
ind med jeres kompetencer! Vi har brug for hjælp til følgende: 

• Afmontering af varmepumpe. 

• Afmontering af vand og el 

• Skille pavilion inden flytning. 

• Afstivning og afdækning af de to dele 

• Hjælp ved opsætning på Skamstrupvej 18B. 

• Samling af pavilion. 

o Tætning af tag 

o Tætning af vægge og gulv 

o Tilslutning til kloak 

o Tilslutning til strøm 

o Tilslutning af vand 

o Opsætning og montering af Varmepumpe 

 

• Areal rundt om klubhus skal rettes og gøres pænt. 
• Trappe til klubhus – renses 

 

Når klubhuset står klar skal vi: 

- Gøre toilet og indgang handicapvenligt.  
- Flytte ind. 
- HOLDE FEST!! 

 

3) Opstart af træning 
 
• Jeg har været i telefonisk kontakt med alle instruktører og de har givet deres ønske om 

opstart – ud fra det har jeg lavet en opstartsplan med henvisning til træningsareal og 
parkeringsareal.  

• Konkurrenceholdet – har svært ved at se det muligt at starte op pga 1 times 
forbeholdet.  

• Begynderholdet afventer opstart 
• Rally og Agility – er ramt af at vi ikke må bruge redskaber. 
• Som formand vil jeg tage ud og byde medlemmerne velkommen den første gang de 

træner efter Corona – dette for at sikre mig at instruktørerne er ok med situationen og 
for at sikre klubben at vi træner under de udsendte restriktioner.  
 



 

4) DGI 
• DGI har hele tiden i denne Coronatid været ca. 1 – 2 uger bagud med udmeldinger.  
• Webinar ang opstart efter Corona onsdag den 22/4-20 – total spild af min tid.  
• Fredag den 24/4-20 tilsender de, de restriktioner som jeg modtog fra DcH 

landsforening for 14 dage side (lidt overdrevet) 
➢ Jeg mener vi kraftigt bør overveje vores medlemskab af DGI – kender I andre 

lokalforeninger som IKKE er medlem. 
o RC skriver til Jan E vores forretningsordfører.  
o RC skriver til Henning Beier og Miriam Bønnelykke. 
o Vi overvejer kraftigt om vi overhovedet skal være medlem. 

 
5) EVT. 

Mvh Rikke Christensen 

 


