
 Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby.
Dato: 26/4-22
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: Hos Jytte

Møde indkaldt af: Maria Afbud meldes til: 

Deltagere: Maria – Jytte – Lone – Jane – Arne Afbud: Tommy 
Veronica

Udeblevet: Mødeleder: Maria

Referent: Jytte Kage: Jytte

Punkt. Beskrivelse.

1.
Godkendelser 

Godkendelse af dagsorden:   Godkendt
Godkendelse af referat: 
Rettelse til referatet d.14/2-22 
Jane står for køkken udvalget

2.
Orientering fra formanden

Formanden fra kreds 1 er holdt op, andre fra 
bestyrelsen har sagt til ham at det er træls
at han ikke informere dem om de forskellige
ting.
Peder Søndergård er også holdt, på grund af 
uenighed i hovedbestyrelsen
Henrik har sagt at han godt kunne tinge sig at 
være dommer.
Henrik skal på dommer/aspirant for en dag.
Trine Olagers mand Lars kunne også godt tænke 
sig at få dommer uddannelse, han skal
godkendes af Ole.

3.
Orientering fra kasseren

Banken. 26/4
Drift konto:    81.674,76  
Køkken konto:  5.685,00
I alt                   87.359,76

Buget:



Vedligeholdelse af klubhus:           5500,00
Konkurrence:                                 10.000,00
Gaver:                                               5.000,00

Der er indsendt ansøgning om tilskud til 
kommunen som vi plejer

4.
Orientering fra udvalgene 

Trænerudvalg: 
Har snakket med Jan omkring spormarker.
Vi har marker til  lokalen og sommer 
konkurrence 

Hus og materialeudvalget:
Arne er optimist omkring arbejdsdagen
Jane har en liste.

Markudvalget:
Intet nyt

Aktivitetsudvalget:
Vi har holdt fastelavn, og alle hyggede sig.

Køkkenudvalg:  
Intet nyt

IT udvalg: 
Henrik er på et lille forsøg angående afkrydsning
af medlemmer på klubmondul.

Sponsorudvalg: Der er sendt ansøgning til
Nordea fonden
Vi har søgt om det sidste beløb på 31.991,00

Forslag til sponsor udvalget vi vil gerne have
sponsoreret til et timbildding dag, det kan evt 
være ude på Dch.

Konkurrenceudvalget:
 

5.
Lokal konkurrence/sommer Konkurrencen.

Der er sat hjælpe sedler op ude i klubben
til til begge konkurrencer.
Vi skal have fundet en ny konkurrenceleder 
til sommerkonkurrencen
Vi har styr på spor til lokal konkurrencen og
B- spor til sommer konkurrencen og vi leder 
videre efter spor marker til A holdet



6.
Arbejdsdag.

7. 
Eventuelt.

Jytte har snakket med kommunen omkring at
få jord til vores huller på banerne, det kan vi 
ikke få, da det er fredet område.

Træner må sige til hundefører at deres hunde 
ikke må grave på banerne 

Der er kommet grus til vores vej.

Angående flag fra Danmarkssamfundet, høre 
vi nærmer, da det først bliver udleveret på 
Valdemarsdag.

Ang. tilskud til kursus, skal vi kunne
dokumentere via udskrift fra banken eller et 
konto udtog at det er betalt ellers kan vi ikke få 
tilskud.

Frederikshavn har ringet til os om vi vil være
med til kommune konkurrence 
Og vi evt holder den først på året
David fra Frederikshavn har spurgt, om vi har
lyst til at holde venskabs konkurrence igen,
altså kommune mesterskab. Det vil vi gerne, vi
vil dog gerne det er en konkurrence der tæller, 
men kan stadig godt være en hyggelig dag. Vi
vil så høre om Dronninglund kan komme med.
Lone har fået fat i flagstang og flag, som vi kan 
have op til vores konkurrencer.
Kursus for A. hunde,hende der holder kurset 
skal bo i Lone s sommerhus. De vil gerne have
500 for at hun bo der ude, for brugen af deres 
vand og varme osv.

Næste møde:21-6-22  
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