Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby.
Dato: 05/05 2020
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: DcH Sæby

Møde indkaldt af: Maria

Afbud meldes til: Maria

Deltagere: Maria, Jytte,
Jane, Arne , Lone og Tommy

Afbud:Marie, og
christinna

Udeblevet:

Mødeleder: Maria

Referent: Maria

Kage: Jytte

Punkt.

Beskrivelse.

1.
Godkendelser

Godkendelse af dagsorden.

2.
Orientering fra Formanden

-Hvalpe holdende er kommet godt i gang, der er
stor opbakning af hundefører og der er også lidt
hygge efter træningen.
-DM 2020 er aflyst i år, på grund af Corona, det
er for svært at forberede og for svært at
kvalificere sig til det. 2021 bliver det holdt i vejen,
2022 for Sydthy tilbudet at holde det.
-reglerne for oprykning er de samme som altid.
-vi ved endnu ikke hvornår sæsonen starter i år.

3.
Orientering fra kasseren

- Vi lever stadig selv om vi har Cornoa, og ingen
indtægt har.
52134,28 i alt
drift:30650,96
køkken:683,32
-hus udvalg kontoen står er 5800 til materiale
-konkurrence udvalget der står 1500 til brug til
konkurrence.
Der er klar til at bogføre i April, men der er ikke
meget.

4.
Orintering fra udvalgende

Trænerudvalget: Vi har holdt møde med vores
træner ang. opstart af træning igen. alle træner
mødte op til mødet og Bakkede op om opstarten
og kom med gode indput.

Hus og materiale: Arne har lavet liste til hvad vi
skal lave på vores arbejdes dag, listen er
godkendt. Dato for arbejdes dag 20/6,vi starter kl.
8
der er købt pøler til middag.
Mark udvalg: intet nyt
aktivitet udvalg: Der skal laves invitation til
arbejdes dag, som skal sendes ud på mail til alle
medlemmer. Senest frist for tilmelding: 13/6
køkkenudvalg:intet nyt
It Udvalg: hjemmeside er flyttet over til
klubmodul, Winkas er sagt op med stop 31/7,
vores domæne er flyttet. Derfor er vores mail
system også flyttet over i klubmodul, da de følger
vores domæne, derfor skal one.com opsiges.
Men så er alt nu i klub modul. Maria er ved at
flytte de mail der skal flyttes , så de videre
sendes til mail igen, når man skriver en DcH mail.
Sponsor udvalg: Susanne har fået 20.000 kr. fra
spare kassen Vendsyssel fonden, til et nyt
køkken. Der er specielle regler for man for sit
sponsorat, Susanne vender tilbage med hvordan
man gør det.
Konkurrence udvalget: : Sommer konkurrencen er
aflyst, vi ser tiden an til den 10 maj, hvad der sker
der, om vi kan holde vores lokal konkurrence,
bare på en anden dato. Hvis ikke alle datoer bliver
taget, kan vi måske holde en lille kreds
konkurrence.
5.

6.
Eventuelt

Næste møde:Den 16/6-2020 møde hos Arne og Jame.

Blev snakket om under materiale udvalget.
Lone spørg, til hvalpe test. Marie har lavet et
forslag til hvalpe test, Lone Christian Maria har
set den og syntes den lyder fin. Så skal den op i
træner udvalget.
Den 19/4 blev bestyrelses over telefon enig om
at skrive mail til PH Ang. Træning og brug af
faciliteter på DcH Sæby, da deres hunde føre
trænere over ved os og der er kommet klager på
det fra vores egne medlemmer.

