
Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby.

Dato: 20/10 2020
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: Jytte

Møde indkaldt af: Maria Afbud meldes til: Maria

Deltagere: Maria, Jytte, 
Jane, Lone

Afbud:Marie, Tommy 
og Arne

Udeblevet: Mødeleder: Maria

Referent: Maria Kage:Jytte

Punkt. Beskrivelse.

1.
Godkendelser Godkendelse af dagsorden

2.
Orientering fra formanden

Christinna er trådt af som næstformand. Suppleant
Lone Madsen har overtaget posten. Lone er 
orienteret om alle opgaver og får Christinnas 
mappe og nøgler.
Der er sendt mail ud til alle trænere, om hvordan 
de er forsikret gennem DcH. Der er sendt bud efter
træner gaver. De får en ”PineWood vest som vi 
køber af Præstbro maskiner. Der vil komme logo og
skrevet ”DcH Sæby” på og eventuelt navn. Maria 
undersøger pris på det. Bent mener at vores stokke
er for billige, og vil have dem sat op til 130 kr. Vi 
prøver selv at lave et regnestykke på det, og finder 
ud af hvad vi vil have for dem.  Konkurrencen for 
Frederikshavn forløb rigtig fint, vi havde et godt 
samarbejde og alle var søde til at overholde regler 
både i Sæby og Frederikshavn. Vi har endnu ikke 
fået lavet regning til DcH Frederikshavn.

3.
Orientering fra kassereren

Vi indestående 70842,30 kr., inkl. sponsorpenge til 
køkken.
Der er gået sponsorpenge ind fra DGI.
Køkkenkontoen 2203,34 Kr. 
Der har været problemer med betalingsservice, 
der skulle fornyes noget på Nets betalingsservice. 
Det er gået i orden, Jytte og Jane har ordnet det 
med Allan Månsson. Jytte har opsagt Telenord, der
er 3 mdr. opsigelse, det vil blive gjort op 1/2.



4.
Orientering fra udvalgene

Træner  udvalg: Jens-Otto er trådt ind i 
trænerudvalget. Jan holm er også trådt ind i det 
igen. Vi har møde på torsdag, hvor der bliver lavet 
nye hold til 2021, og vi vil finde ud af hvad vores 
hvalpe skal afslutte med. Stig spørger til 
hjælpetræner, da Cecilie er stoppet som træner. Vi 
tager det op på torsdag.
Lone overvejer at tage ned og hjælpe ham, med 
hans hvalpehold. Hun vil tage ned og hjælpe ham 
på søndag, og snakke med ham, om hvordan de 
kan gøre det, så hun har mulighed for at hjælpe 
ham.
H  us og materiale  udvalg  et: Spejle på 
træningsbanen efterlyses. Jytte har to spejle. 
Christian skal finde ud af hvad der skal til, og Arne 
hjælper gerne. Jane og Jytte vil få købt køkken 
hjem, så vi så småt kan begynde at købe det hjem.
Mark udvalg: Intet nyt
Aktivitet udvalg  et: Intet nyt
Køkken udvalget: Vi vil købe de ting op Egons liner 
har som vi sælger, da de lukker snart.
It udvalget: Maria er ved at forsøge at sætte 
hvalpehold op.
Sponsor  udvalget: Vi har fået alle penge sponseret 
til vores nye køkken, vi har fået fra DIF DGI 
foreningspulje og fra Sparekassen Vendsyssel.
K  onkurrence udvalget: Der er fundet én dommer 
til vores lokalkonkurrence, det er Jonas fra Nibe. 
Christian vil også gerne dømme. Christian vil se om
han kan finde den sidste. Vi er ved at planlægge 
lokalkonkurrencen, der er kommet op på 
klubmodul så folk kan tilmelde sig i c b a. Der vil 
komme seddel op i klubben, så nye c kan tilmelde 
sig. Der vil komme ”hjælperseddel” op også, så vi 
kan få sat nogle hjælper på. Vi skal have planlagt 
konkurrence året 2021.

5.
Lokalkonkurrence den 21/11

Der er to dommere. Christian finder den sidste. 
Der kan tilmeldes i C, B og A i klubmodul. Nye c 
kommer i klubhuset i weekenden + hjælperseddel. 
Køkkenet ordner det selv det med mad, der vil 
ingen fest være om aften på grund af Corona.

6.
Juleafslutning

Juleafslutning og juledeko er aflyst i år på grund af 
Corona. Men der vil kunne købes æbleskiver og 
gløgg på sidste træningsdag. Alle klubpokaler vil 
blive delt ud til vores lokalkonkurrence.

7.
Julefrokost trænere og bestyrelse

Vi holder en lille julefrokost den 6/11, hvor 
trænere og bestyrelse kommer ud til god mad. Der
for de også deres julegaver.  Køkkenet finder på 



noget godt mad, Maria sender, indbydelse ud i 
løbet af ugen. Sidste tilmelding er den 30/10

8.
Eventuelt

Klubtøj: der er noget der hedder ”Liva sport”, hvor 
man kan købe tøj til meget billige penge, hvor vi 
kan lave klubtøj inde. Jane vil lave en profil, og 
sætte det i gang sammen med Trine.
Jane kontakter Agria ang. hvalpeposer, som de vil 
få til deres afslutning sammen med diplom.
Der bliver spurgt til referater på vores 
udvalgsmøder i trænerudvalget, vi tager det op i 
trænerudvalget og for lavet så de ligger på klub 
modul.
Der snakkes om at holde et kursus i belønning og 
tagget til næste år. Det vil hovedsageligt være 
trænere som får tilbuddet, og de sidste pladser vil 
blive lagt op til hunde ører.
Pia efterspørger Bringsel. Der er mange der 
kommer og låner hendes. Men hun spørger om vi 
kan have et til at ligge ude i klubben. Bestyrelsen 
siger Nej, de må bruge en vandslange og en 
langline.
Der bliver klaget over at alle ting er låst inde, det 
vil de blive ved med at være.

Næste møde: Den 8/12næste møde Lone
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