
 Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby.
Dato: 14/2-22
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: Hos Jane Thomsen

Møde indkaldt af: Maria Afbud meldes til: 

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

Udeblevet:Tommy Mødeleder: Maria

Referent: Jytte Kage: Jane

Punkt. Beskrivelse.

1.
Godkendelser Godkendelse af dagsorden:   Godkendt

2.
Orientering fra formanden

Går ud fra at vi er startet fint op
Generalforsamlingen var stille og rolig.
Maria
Veronika er startet på træner uddannelse
Der er sendt en mail ud om kursus i klub mondul
Vi springer over kursuset, da Jytte er alene
med træner kursus.
Der er sendt mail ud omkring betaling af 
instruktører
Vil vi det. Vi har diskuteret det,
vi syntes det er bedre at give vores træner en 
overbygning eller efteruddannelse.

3.
Orientering fra kasseren

Banken. 14/2-22
Drift konto:   92.953,71
Køkken konto:  3.903,64

Strøm fået efterbetaling på .1.416,52
Vandforbrug fået penge retur. 284,27

4. Trænerudvalg: 



Orientering fra udvalgene 

Jan Holm er blevet hjælpetræner ved 
Allan Månsson.

Hus og materialeudvalg:  Intet nyt

Markudvalg: Intet nyt

Aktivitetsudvalg:  
Fastelavn .Vi håber på flere tilmeldinger

Køkkenudvalg:  Intet nyt

IT udvalg: Intet nyt

Sponsorudvalg: 
Vi har fået sponsoreret fra Fr-havn kommune
anlægspuljen.
Til varmepumpe  11.000,00
Til havetraktor   10.000,00
Der er lavet aftale med Susanne at hun søger
Nodea fonden om resten til traktoren.

Konkurrenceudvalget: 
Vi kan godt have alle 3 klasser til konkurrence
Vi skal have snakket om hvor vi skal have 
pladserne.
Vi skal låne PH.
Arne og Maria på kursus om hvordan hvordan
man stiller op til konkurrence  (krav)
Lone snakker med 3 stk om spormarker til 
sommerkonkurrence.

5.
Konstituering af bestyrelsen

Lone. Næstformand
Arne. medlemmer
Jane. Medlemmer
Tommy.  Første supplant
Veronika. Anden supplant 

6.
Eventuelt

Der vil blive købt en gave til Christians firma
for lån af maskiner på arbejdsdagen og diverse 
ting der er blevet lavet.
Michael har ikke en drone mere.
Vi kan høre Jens Jacob om han evt vil tage et
billede 
Sporstokke. Vi vil spørge sejlmageren om han
kan lave poser til vores stokke
Der skal lavet 6 stk  poser til stokkene
Marie. kan ralli bytte bane med hvalpe holdet
det er OK



Næste møde:26/4-22
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