
 Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby.
Dato: 20-12-22
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: Hos Lone

Møde indkaldt af: Maria Afbud meldes til: 

Deltagere: Maria – Jytte – Lone – Jane - Veronika – Tommy - Arne Afbud:

Udeblevet: Mødeleder: Maria

Referent: Jytte Kage: Lone

Punkt. Beskrivelse.

1.
Godkendelser Godkendelse af dagsorden:   Godkendt

Godkendelse af referat:  Godkendt

2.
Orientering fra formand

Intet nyt

3.
Orientering fra kasseren

Banken.  20/12-22
Drift konto:  26.658,72
Køkken konto:  1.948,98
I alt                  28.607,70         

Der er indberettet til CFR   (medlemmer)  

Nets har skrevet at  hvis vi skal have lave
MENID lavet om til  MITID  hvis vi fortsat skal 
kunne gå ind og se Digital Post.

4.
Orientering fra udvalgene 

Trænerudvalg: 
Træner møde, alle hold er på plads,Jan tager
over de dage Henrik ikke kan.
Når du er på et lydigs hold kan du godt få lov 
til at gå til Noucswook.
Petricia må komme på kursus i Nouswook som 
alternativ til Tranum.

Hus og materialeudvalget :
Intet nyt.

Markudvalget:
Intet nyt



Aktivitetsudvalget:
juleafslutningen. Gik bare fint
Trænerne skal gøre mere for at der kommer 
nogle fler at dem som træner hund.

Køkkenudvalg:  
Hjælpe træner skal selv sørge for at deres hold 
køber, kaffe og sodavand

IT udvalg: 
Intet nyt

Sponsorudvalg:  
Intet nyt

Konkurrenceudvalget:
Vi venter stadig på at David giver besked om 
planlægningen omkring NØV

5. 
Generalforsamling 2023

D.17/1-22
Kl. 18.00  med suppe
Kl. 19.00 generalforsamlingen starter
Der er banko efter generalforsamlingen

6.
Standerhejsning 2023

Pølser + brød,  man skal melde sig til ,så vi ved 
hvor mange der kommer
Der er fællestræning efter stander hejsning
max en halv time,

7.
Eventuelt

Ændring af tilskudsordning, er blevet godkendt
Hvalpe stue d.22/1   29/1 kl. 10.30
Hvalpe start 5/2-22
Hvalpe info kl.19.00 d.1/2-22

opret kalender
Sommertræning d.10/4-22
Lokalen forår. 10/6-22
Sommer konkurrence. 1/7 - 22 
Arbejdsdag d. 3/6-22
Kursus med Helle d.19/8-22
aften træning d.1/10 - 22
Lokalen  efterår. 11/11-22
Jule dekorationer 3/12-22
Juleafslutning  10/12 – 22 



Næste møde: 31/1   hos Jane  kl.19.00
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