
Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby.
Dato: 13/4 2021
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: Hos Tommy

Møde indkaldt af: Maria Afbud meldes til: Maria

Deltagere: Maria, Jytte,
Jane, Lone og Arne

Afbud:Marie 

Udeblevet: Mødeleder: Maria

Referent: Maria Kage: Tommy

Punkt. Beskrivelse.

1.
Godkendelser Dagsorden/Referat  godkendt

2.Orientering af formanden 

Klubben er godt i gang, vi må samles op til 50 
uden dørs nu. Der er ikke skrevet noget ud om 
hvordan vi må holder pauser, men mon ikke vi kan
skrotte  tider nu, da vi er uden 50 samtidig der 
ude udendørs. Konkurrence sæsonen er også  i 
gang nu, vi har folk ude i c, b og a

3.Orientering fra kasseren 

Vi har en god økonomi, der er blevet overført til 
de forskellige udvalg.  Jytte har fået forhøjet hvor 
meget man må overføre fra banken da beløbet 
var for lavet, tilde vi nogen gange skal overføre. 
Det er hun ved at have styr på nu.  De 5 der kom 
til klubben fra Frederikshavn er der styr på nu ang.
keds og lands kontingent.
Jytte og Jane skal på kasser kursus, de har valgt at 
være 2 om det for at kunne hjælpe hinden.

4. Orientering fra udvalgene 

Trænerudvalgte: Vi har 3 træner der gerne vil 
stoppe, så vi kommer til at mangle trænere.  Skal 
vi have de nye trænere i brug, efter 
sommerferien? De kan ikke om onsdagen, men vi 
prøver at tage en lille snak om det, hvordan vi kan 
få det til at passe.
Brian kan eventuelt have c hold  i stedet for Jan 
holm. Veronica hjælpe på b holdet. Undersøge om
Carlos hold kan flytte til om mandagen så der kan 
komme flere på holdet. 



hus og materiale udvalg: intet nyt
Aktivitet udvalget: intet nyt
Køkken udvalget: intet nyt
it udvalget: intet  nyt
Sponser udvalget:: der er blevet søgt om en 
traktor have traktor, til 41995 kr, Susanne er i fuld
gang med at søge til det. Vi har fået 3125 kr fra 
dgi.
Konkurrence udvalget::alt dette bliver taget under
punkt 5

5. Sommer  B konkurrence/lille  c, nye c og hvalpe 
lokal konkurrence 

Der bliver hængt seddel op hvor hunde fører kan 
til melde sig til vores lokal konkurrence. Så sætter 
vi dem selv ind i beregner programmet. Vi 
mangler dommer til nye c, men vi vil spørge Allan 
e, men spørg først når vi ved om der er deltager. 
Vivian vil gerne dømme hvalpe. Der vil ikke være 
pokaler men diplomer i stedet for. Christian og 
Michael tager c hunde.  Jytte og Jane sørge for 
sponser gaver til 1, 2, 3 pladsen, i alle 3 klasser. 
Jytte og Jane sørge for mad til lokalen.
Der er kommet hjækper seddel op til b 
konkurrencen, spor der satser vi på de lange 
stykker. Konkurrence leder bliver Christian, 
køkkenet sørge for mad til deltager og dommer.

6.
Arbejdsdag

Jane og Arne har lavet hvad der skal laves til 
arbejdsdagen,  og lavet en indkøbs seddel.  Maria 
laver indbydelse og sætter den op så folk kan 
tilmelde sig.

7. 
Eventuelt

– net er blevet oprettet igen
– nem tilmed er blevet slettet
– Jytte for styr på vores referater i klubben
– hvad giver vi til gaver:

fødselsdage giver vi ikke til. 
Begravelse : kone/ægtefælle børn 250 ca
bryllup 250
konfirmation  egne børn 150

– generalforsamling finder vi dato på 
løbende

Næste møde:
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