Dagsorden PHCDK Bestyrelses møde
Dato: d.26/11/2020 kl 16.30
Morten Søby, Kirstine K. Jensen, Dora Gocze og gæst Poul Henrik Olsen vedr. DM 2021.
Sted: Blåhøj, gæsterne deltager online.
1.) Call to order/ Start af mødet - Dora
2.) Valg af Dirigent
Dora
3.) Valg af Referent
Kirstine
4.) Valg til referat gennemgang
Morten
5.) Godkendelse af Dagsorden
Godkendt
6.) Godkendelse af Referat fra sidste møde
Godkendt
7.) Update på medlemskaber og økonomi - Kirstine
Intet nyt
8.) Opstillings komité
Vi skal have fundet nogle kandidater som vi kan stille op som kandidater til extraordinær generalforsamling.
Dora har været i kontakt med 3 kandidater.
Brainstorm… Hvem kunne vi ellers tage kontakt med??? Kontakt til forskellige trænere, som måske kan
foreslå nogle der har interesse i Paint.
Skal vi oprette regionale Paint grupper som undergrupper til Facebook siden? Så kan folk finde hinanden og
finde en måde at møde hinanden på. Dora opretter dem.
9.) Youth Director
APHA har meldt ud, at det er nu der kan stilles op. Vi har før haft en som youth director. Dora har kontaktet
Irene som har givet et tlf nr til en i hos AHPA, som kan fortælle mere om det. Det lyder som om, at det
meget foregår i USA og at der ikke er så meget internationalt, nok også derfor der ikke har være så meget
aktivitet på det område her i EU.
Mere info kommer.
10.) High Point 2019
Bliver sendt ud som pdf og hvis man ønsker det, vil vi printe det på fint papir og så kan man lave en aftale
med bestyrelsen om forsendelse/aflevering.

11.) Arrangementer 2021 og budget
Hvis der er ønsker om nogle arrangementer, som man gerne vil have klubben skal sponsere, skal det med
på extraordinær generalforsamling, så det kommer med i budgettet.
Dora foreslår, at der kan sættes penge af til en velkomst pakke.
12.) DM- Poul Henrik deltager
Vi snakker om steder og datoer.
Morten kontakter flere forskellige steder.
Vi har PH med online og snakker om forskellige muligheder.
13.) SEGES- Carina deltager
Når ikke dette punkt.
Dora har efterfølgende talt med Carina og begge har givet accept til at lægge dette referat af samtalen som
en del af dette referat:
Carina tager tøjlerne med SEGES opgaverne. Hun vil undersøge lige præcis hvor meget arbejde der skal til
for at kunne gå videre med processen. Vi har 2 der har tilkendegivet, at de gerne vil hjælpe med SEGES
arbejdet og begge har god viden og erfaring med emnet. Carina tager kontakt til dem. Hun har snakket med
Sofie Lindholm til GF og fik nogle gode fif. Efter hun har undersøgt, hvad der allerede er blevet gjort og har
fået en bedre forståelse af processen, vil hun tage kontakt til SEGES og få styr på de sidste detaljer.
14.) Evt
Er der noget vi skal have kommunikeret ud til vores medlemmer inden årets udgang.
Nåede ikke dette punkt.
15.) Adjourn

