
 

DCH- Jyderup, Skamstrupvej 18 b, 4440 Jyderup 
Formand Rikke Broberg, Mail: brobergrikke@gmail.com 

BESTYRELSESMØDE 20-6-2019, KL. 18:30, KLUBHUSET 

Mødeindkalder: Rikke Broberg   

Mødedeltagere: Rikke Broberg, Grethe Timmermann, Bettina Køllgaard, Stine Beier og Nanna Halby   

Suppleanter: Ania Holm og Michele Langkjær  - afbud fra begge 

Referent:  Stine Beier /Grethe 

Ordstyrer:  Nanna   

Det minuttal der står ud for hvert punkt er hvad vi max må bruge på punktet! Men sparer vi tid på et punkt kan 

tiden benyttes på andre punkter. Det er ordstyreren der holder øje med tiden.  
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DAGSORDEN: 

Punkt Tid Ejer Referat / Tovholder på ogpaven 

1) Hjemmeside 

Hvad skal der stå om 

bestyrelse/instruktører? 

20 

min 

Alle 
Stine rykker instruktørerne på Facebook 

Instruktører 

1. Navn 

2. Instruktøruddannelse 

3. Instruktørerfaring 

4. Aktuelle hold 

5. Værdier og visioner i instruktørarbejdet. 

6. Egen hund 

Nanna og Stine, skriver lidt om sig selv 

Alt sendes til nlp@skolevej46.dk 

2) Post 20 

min 

Rikke 

Broberg 

• Kreds 6 

• Vaccination og forsikring – i rally skal kunne vises til 

konkurrencer. Det gælder ikke lydighed.  

• DKK, har fået afslag på at låne tilmeldingsprogrammer m.v. 

• Der er nyt regnskabssystem på vej 

• Der er en udfordring pga. at, der mangler rally dommere. 

• Vi laver ikke naturens dag d. 8. september. 

• Der mangler en repræsentant fra kredsen i ordensudvalget,  

• Suppleanten er indtrådt, som landskasserer. 

• Vi har ikke deltaget i et møde, der var inviteret af en Eva om 

Skellingested 

3) Instruktør kontakt 
5 min Stine Beier Bestyrelsen godkender, at to hundefører fra rallyholdet midlertidigt 

overtager ansvaret for selvtræning ved opstart af efterårssæsonen. 
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Vi laver en henvendelse til kredsen og beder om en fællesdrøftelse af, 

hvordan vi kan opdatere instruktøruddannelse, så vi kan tiltrække nye 

instruktører. Grethe og Rikke laver henvendelse, Grethe spørger JB om 

han vil være med til at lave en prototype. 

Stine gør instruktørerne opmærksom på at forårstræningstider, bliver 

offentliggjort som efterårstræningstider, hvis ikke vi får ændringer. 

4) Kasseren 
• Skal medlemmer betale til 

afholdende forening eller 

Jyderup? 

20 

min 

Bettina 

Køllgaard 

Det er den enkelte lokalforening der bestemmer, hvem man betaler til 

når der er konkurrence.  

Det er en hjælp, hvis folk skriver i tekstfeltet hvilken klub, disciplin og 

navn der betales for konkurrence hos. Betaling skal være inde til 

tilmeldingsfristen. 

Bettina laver et facebookopslag på bestyrelsens vegne 

5)Kommende opgaver / 

Årshjul (Se bilag 1) 
• Sommerafslutning 

20 

min 

Alle/udvalg 
Grethe opdaterer facebook – sommerafslutning 

Stine sender nye træningstider til Niels  

Hvalpehold afventer 

Stine minder instruktørerne om, at ønsker om konkurrencer, som 

klubben ønsker at afholde i 2020 skal være inde d. 16. august. 

Bettina skriver til Tine, om informationsskrivelse til konkurrencer. 

Stine og Rikke planlægger bestyrelses-/instruktørmødt d. 3. sept. 

6)Vedtægter 1 min Rikke 

Broberg 

ER godkendt og lagt på hjemmeside og FB. 

7)Klubhus - Status 15 

min. 

Grethe  

 

Grethe og rikke skriver til kommunen 

1 vi klager over forløbet og henviser til en mundtlig aftale 

2. Vi beder om svar på de spørgsmål vi blev lovet svar på 1. april  –  Andre 
lokaler på skolen, andre pavilloner, hallen.  

3. kopi til udvalgsformænd 

 

Grethe sender besked til kommunen om rotter. 
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8) Evt. 
  

Dagsorden 3. sept. 

• Post 

• Lokaler 

• Instruktørhenvendelse til kredsen 

• Hvalpehold 

• Pokaler 

• Klubmesterskab 

• Juleafslutning, dato 

• Aktiviteter (Stine henter ideer) 

 

Referatet godkendt 
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Bilag 1: 

DcH Jyderup – Årshjul 

Måned /dato Bestyrelsen Instruktørgruppen Konkurrenceudvalget 

Januar   

 Indskrivning i uge 1 eller 2  

Første 
træningsdag 

 Fællestræning v. indskrivning  

 Årsregnskab   

Sidste frist 1. 
februar 

Indberette medlemmer til 
Landsforeningen og 
kredsen 

  

Sidste søndag.  Generalforsamling    

Februar    

 Bankospil 
(aktivitetsudvalg) 

  

 Generalforsamling i 
kredsen samt landsmøde 

  

Marts    
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 Bestyrelsesmøde    

 Annoncere træningstider   

April    

 Indskrivning i den første uge  

    

Maj    

 Planlægning og indbydelse 
sommerafslutning 

Trænermøde med fastlæggelse af 3. 
periode 

 

Juni    

20.juni 19 Bestyrelsesmøde Aflevere træningstider senest d. 19. 
juni 

 

Sidst på md. Sommerafslutning  

Juli    

 Annoncere træning   

August    

 Indskrivning i uge 32/33  

   Ønsker om konkurrencer i det 
kommende år 

September    

 Bestyrelsesmøde 3. 
september 

 

Instruktørmøde 3. september  
1. fastlæggelse af weeekendtræning 

Planlægning klubmesterskab 
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 Annoncere 
weekendtræningstider 

  

 Indsamling af pokaler   

Oktober    

    

 Fællesmøde 5. november 
1. Planlægning og 

indbydelse til 
juleafslutning 

Fællesmøde 5. november 
1. fastlæggelse af 1. periode,  
2. møder samt indskrivninger for det 

kommende år 

 

 Pokaler, indgravering af 
vandrepokaler samt 
klubmestrene 

 Planlægning og gennemførsel af 
klubmesterskaber i den anden 
weekend 

    

December    

 Planlægning og indkalde 
generalforsamling inden jul 

  

 Indrykke annoncering   

 

 

 


