
 Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby.
Dato: 24-10-22
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: Hos Veronika

Møde indkaldt af: Maria Afbud meldes til: 

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

Udeblevet: Arne Mødeleder: Maria

Referent: Jytte Kage: Veronika

Punkt. Beskrivelse.

1.
Godkendelser Godkendelse af dagsorden:   Godkendt

Godkendelse af referat:  Godkendt

2.
Orientering fra formanden

Vi var et problem med en hund, en malle,
der under træning bider vores hjælpetræner 
i armen og i buksebenet.
Ejeren har snakket med vores adfærds 
konsulenter, hvor han får besked på at hans 
hund skal have snor og mundkurv på under 
træningen.
Så ejeren vælger at stoppet.

A holdet er gået over til at træne, om Søndagen
nu hvor der er søndags træning.

3.
Orientering fra kasseren

Banken.  24/10-22
Drift konto:  64.423,37
Køkken konto:  4.130,53
I alt                  68.553,90

Kredsen:
Kredskontingent uændret  
Forsikring:
Containeren er kommet ind under forsikringen



og den er så forhøjet med 42.000                

4.
Orientering fra udvalgene 

Trænerudvalg: 
Træner udvalget har haft møde.
Trænerne skal vurderer om man er klar til at gå 
til konkurrencer.
Eller så skal de have en test med 90 point.
Træner uddannelsen.
Man skal gå som føl minimum 1 år.
Kursus for træner/hjælpetræner  d.19/8 – 22
i lydighed 
Træner blev opfordret til at skrive sig på til 
konkurrence/Hjælper festen både som 
deltager og hjælper.
Træner er blevet snakket med, om at de skal 
lave en overlevering til den næste.
Hunde adfærds aften ifølge aftale med  
konsulenten.
Med referatet bliver der sendt materiale ud om 
hunde adfærd og aktivering.
Der blev spurt om der kan komme flere kursuser 
for medlemmerne.
Man er velkommen til at komme med forslag
og angerer det selv .

Hus og materialeudvalget :
Intet nyt.

Markudvalget:
Vi har fået en spormark mere 
Den ligger på hjørnet af Nordostvej / Solsbækvej
på vandsiden

Aktivitetsudvalget:
Hjælper festen: der er sat opslag op, der er en
del der har tilmeldt sig.

Køkkenudvalg:  
Intet nyt

IT udvalg: 
Intet nyt

Sponsorudvalg:  
Intet nyt

Konkurrenceudvalget:



Der blevet åbnet for tilmelding til lokal 
konkurrencen
Der mangler stadig lidt hjælper.
Pokalerne bliver bestilt i løbet af ugen og nogle 
bliver genbrugt

Kredsen.
Jysk Mesterskab for Rally og Nouswork kommer
i 2023.

5.
Konkurrencer 2023

Konkurrence for A- holdet.
Lørdag d. 25/3-22
Sommerk.  C + B
Lørdag d.1/7-23

6.
Jule afslutning

Juleafslutning som vi plejer.
Invitationen kommer senere.

7.
Eventuelt

Skal Jannie sende mail ud til vores medlemmer
om eks. Tilbud om kurser

Jeg har sendt et billede af vores nye traktor til
DGI og DIFF.

Der er sendt et referat ud til høring  angående
ændring af tilskud fra Fr-havn kommune.

Rally:
Har et ønske om at få en ny vogn med eller
uden motor da den gamle er træls at køre med

Næste møde: 20/12-22    hos Lone kl.18.00
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