
 

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

BESTYRELSESMØDE 3-4-2019, KL. 18:30, KLUBHUSET 

Mødeindkalder: Rikke Broberg   

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

Instruktører: Miriam Bønnelykke, Michael Mandrup Bay, Sandie Mandrup Bay og Lisbeth Juhl 

Afbud: Bestyrelsessuppleanterne Ania Holm og Michele Langkjær samt Instruktørerne Brian Thomsen, Majbrit Madsen 

og Tine Bergmann  

Referent:  Grethe Timmermann   

Ordstyrer:  Rikke Broberg   
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DAGSORDEN: 

Punkt Tid Ejer Referat / Tovholder på ogpaven 

1) Hjemmeside 
20 

min. 

Niels Bestyrelsesmedlemmer sender kort præsenstation til Niels 
nlp@skolevej46.dk 

Tekster som ønskes rettet sendes ligeledes til Niels 

Siden kan ses på www.skolevej46 

2) Post 
15 

min 

Rikke 

Broberg 

Kreds 6 generalforsamling 
• Ny formand og næstformand  

• Der arbejdes med at få bevilling af ny fane fra 
Danmarkssamfundet, men der er endnu ikke en konkret 
udmelding 

Kursuskatalog udsendt. 

Konkurrencekalender opdateret. 

Fra HB; 

Nyhedsbreve – 1 samlet for alle udvalg. 

Aktiviteter for børn ved DM. 

Nyt regnskabssystem -som ønskes fælles for alle lokalforeninger. 

3) Instruktør 

kontakt 
15 

min 

Stine Beier Ingen ønsker at blive kredsinstruktører 

Kontakt til nye medlemmer  

• Vi kan evt. bruge appen Holdsport 

mailto:nlp@skolevej46.dk
mailto:nlp@skolevej46.dk
http://www.skolevej46/
http://www.skolevej46/


 

3 

• Det er fortsat er formanden, der er kontaktperson til nye medlemmer. 
Henvendelser formidles videre til relevant instruktør. Vi genoptager punktet 
på næste møde, med henblik på at afklare om og, hvordan der kan føres 
ventelister.  

• Aktuelt lægges en besked på hjemmesiden om, at der PT ikke er plads på 
vores hold. 

• Vi nedsætter et aktivitetsudvalg. Stine og Ania annoncerer efter 
medlemmer på facebook, via formand eller næstformand. 

4) Kasseren 
15 

min 

Bettina 

Køllgaard 

• Bettina laver opslag om, at medlemmerne skal huske at angive navn og 
formål med mobilpay overførsler. Kassererposten overdrages fra Henning 
til Bettina, når formalia er på plads. 

• Bettina bøvler videre med Virksomhedsnem-ID. 
5) Kommende 

opgaver / Årshjul 

• 14/4-19 

konkurrence i 

klubben. 

• Sommerafslutning 

20 

min 

Alle 

Det skal også 

besluttes 

hvem der 

sørger for at 

få 

træningstider 

m.v. på 

facebook og 

hjemmeside. 

Se revideret bilag 1, med rettelser i årshjul. Årshjulet sættes fremover 
på dagsordenen og opdateres på bestyrelses- og instruktørmøder. 

 

Konkurrencen er på plads. Tornvedbjerget anvendes til spor 

 

Sommerafslutning, tirsdag d. 25. juni på Vesterlyng, gåtur på stranden 
med afslutning i shelters ved Campingpladsen. Grethe bestiller shelters 
og sørger for kaffe og kage.  Michael sørger for mad 

 

 

6) Vedtægter 
10 

min 

Rikke 

Broberg 

På kredsgeneralforsamlingen blev vi gjort opmærksomme på at 
vedtægterne skal indsendes og godkendes af kommunen.  

Nye vedtægter for DcH Jyderup venter på godkendelse fra Holbæk 
Kommune 
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7) Persondata- 

forordningen 
5 min Rikke 

Broberg 

Er underskrevet af formand og kasserer.  

8) Kontaktperson 

for nye 

medlemmer 

20 

min. 

Rikke / Stine  Formanden er kontaktperson 

9) Klubhus 
15 

min. 

Grethe  

 

Kommunen har indtil videre sat overdragelsen af det nye lokale i bero 

Grethe melder til nedrivningsentreprenøren at nedrivning ikke er aktuelt 
lige nu. 

Vi tager stilling til, hvad vi gør når kommunen har meldt tilbage. 

10) Evt. 
  Der holdes konkurrenceaften for konkurrenceholdet på mandag. 

Michael aftaler med Kirsten at aftenen åbnes for alle 

Vi beder aktivitetsudvalget overveje: 
• Gåtur juleaftensdag. 

• Hundesvømning 

Spørgsmålet om hvilke kompetencer en mulig instruktør skal have, 
sættes på dagsordenen til næste fællesmøde. 

Vi skal være obs. på at sikre hjælp til hundefører, som vi kan se har 
problemer med at håndtere deres hund. 
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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    

 Bestyrelsesmøde    

 Annoncere træningstider   

April    
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 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 

 Annoncere 
weekendtræningstider 

  

 Indsamling af pokaler   

Oktober    
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 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   

 

 


