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Bestyrelsesmøde, d. 10. Januar 2022, kl. 19:00 i klubhuset 
 
Deltagere:  Stine, Jesper, Winnie, Dorthe, Sarah 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer - Sarah 

2. Gennemgang af seneste referat - Det blev godkendt 

3. Orientering fra formand  

a. Æresmedlemmer udnævnelse ved generalforsamlingen 

i. vi har drøftet to medlemmer, som vi ønsker at udnævne til 
æresmedlemmer. Bestyrelsen godkendte at udnævne begge.  
 

b.  Agria kursus for foreningsudvikling Kreds 2 - 29. og 30. januar kreds 2  

i. Winnie tager kontakt til Jan, og spørger om det er muligt at deltage online. 
1. Det er det ikke, kurset er imidlertig blevet flyttet til den 22-23 januar 

og nu forlyder det at det bliver helt aflyst. 
 

c. Landsmøde d 19 marts 2022 

i. vi finder ud af, hvem der kan deltage. Stine har give udsagn om at kunne 
deltage. Dorthe og Winnie kan ikke pga agility stævne afholdt af DcH Give  

4. Orientering fra kasserer 

a. Gennemgang af regnskab til Generalforsamling 

i. Det blev godkendt og underskrevet 
b. Rullende Kontingent 

i. vi overgår til rullende kontingent fremover, fordi landsforeningen gør det ift. 
opkrævning af kontingent. Det betyder, at nye medlemmer fremover vil 
betale kontingent i den måned, hvor man meldte sig ind og så er det 
gældende et år fra den mdr og man bliver derfor ikke opkrævet i januar, 
som alle ''gamle'' medlemmer.  
 

5. Generalforsamling d. 22 januar 

a. Spisning  
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i. Kommer til at kræve tilmelding, for at sikre at vi kan afholde 
generalforsamlingen på forsvarlig vis og har mad nok til alle. Winnie sender 
nærmere information ud.  

b. Corona hensyn 

i. Vi kommer til at lave en kraftig opfordring til at folk bliver testet inden de 

deltager i generalforsamlingen samt at folk bærer mundbind, medmindre de 

sidder ned. 

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt 

 

 

 

 

 


