
 Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby.
Dato: 2/8-22
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: Hos Tommy

Møde indkaldt af: Maria Afbud meldes til: 

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

Udeblevet:Tommy, Veronika Mødeleder: Maria

Referent: Jytte Kage: Tommy

Punkt. Beskrivelse.

1.
Godkendelser 

Godkendelse af dagsorden:   Godkendt
Godkendelse af referat:   Godkendt

2.
Orientering fra formanden

Vi har måske 3 der gerne vil være dommer 
aspirant
Den ene er ikke medlem af klubben, så vi betaler 
hans medlems kontingent
Det er Henrik , Lars og Maria
Der har været en flok drenge der har camperet
ude på pladsen
De har ryddet pænt op efter sig.

3.
Orientering fra kasseren

Banken. 2/8-22
Drift konto:    99.245,62  
Køkken konto:  720,92
I alt                   99.966,54

Der er indberettet moms vi skal have 
8.700,00  tilbage

Vi har fået tilskud fra Fr- Havn kommune
2.952,68



Lokalen: Start gebyr 950,00
Salg ca.1405,25 + 285,00 kontant - 1690,25
Sommer konkurrencen: Start gebyr11.250,00
 Salg: ca.2242,50 + 1434,00 kontant – 3676,50
                                                           

4.
Orientering fra udvalgene 

Trænerudvalg:  
Der er ikke ret mange hvalpe i år, der er 
11 til sammen, som skal være på 2 hold. Det er for 
lidt til 2 hold, så kommer der ikke flere bliver de 
slået sammen.
Der vil bliver ringet til trænerne som skal have 
hvalpe hold, om de kan træne dem om mandagen.
Dette er kun hvis der ikke kommer flere tilmeldte.

Der er lavet hold, og der er sendt mail ud til
alle .

Hus og materialeudvalget:
Vi får evt. et nyt skjul mere + noget flere
pat gummi
2 skilte holder
Tommy vil gerne have nogle nye holder til vores 
konkurrencer
Tommy vil gerne lave nogle skilte holder.

Markudvalget:
Intet nyt

Aktivitetsudvalget:
Intet nyt

Køkkenudvalg:  
Intet nyt

IT udvalg: 
Klub mondul har lavet  om og opdateret
Det er svært at finde ud af

Sponsorudvalg: 
Vi har fået 15.000,00 fra Nordea Fonden
Susanne er i gang med at søge om rest beløbet.

Konkurrenceudvalget:
Der er skaffet dommer til vores lokal til efterår
Maria skal have et møde med  Per madsen, 
David, Formanden fra Skagen omkring NØV.
konkurrencen med hvalpe og ny C er noget sløvt.



Skal vi evt lave om på det. Det bliver vi enig om det
skal vi ikke, vi giver det en chance mere. Da det jo 
er en klub konkurrence, og vi gerne vil have hvalpe
med ind i det sociale.

 

5.
Evaluering af sommer Konkurrencen/

Lokal konkurrencen

Maria vil gerne lave om på vores sommer 
konkurrencen, vi har problemer med at få A spor 
marker
Vi skal evt have sommer  konkurrencen for A-
hunde flyttet til først på foråret (medio marts-
medio april). Også c og b om sommeren.
Det er bliv vi enig om vi vil gøre næste år, vi finder 
dato på konkurrence til næste møde, så vi har det 
klart til det skal sendes ind.

6.
Eventuelt

Jane og jytte har været i Frederikshavn
på Valdemarsdagen hvor vi fik over rakt en ny
fane.
Arne og Jane har været ude med den til syning
af logo.
Den er færdig omkring d.9 eller d.16 August

Gaver til Lodsejer ca. 300,00

Arne syntes at hunde skal testes inden de skal
ud til konkurrence. Det bliver vi enig om at var en 
god ide, så vi ikke sende nogle hunde og fører ud 
til konkurrence som ikke er klar til det.
Jan vil købe vores telt hvad skal han give
evt 500 hvis han vil.
Maria har givet Maibritt lov til at bruge DcH
til træning  det er ok.
Veronika har snakket med Dronninglund og
Brønderslev med en lokal konkurrence for Rally
holdet. Det syntes vi alle er en god ide, og hun skal
endelig arbejde videre på det.
Konkurrencen er for Sæby og Dronninglund 
/Brønderslev
vi er fældes om udgifterne .

Næste møde:  d.25/10-22 Hos Veronica 
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