
Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby.
Dato: 7/7 2021
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: Hos Jytte

Møde indkaldt af: Maria Afbud meldes til: Maria

Deltagere: Maria, Jytte,
Jane, Lone og Arne

Afbud:Marie og 
Tommy

Udeblevet: Mødeleder: Maria

Referent: Maria Kage: Jytte

Punkt. Beskrivelse.

1.
Godkendelser Dagsorden/Referat  godkendt

2.Orientering af formanden Intet nyt siden sidst.

3.Orientering fra kasseren 

 94578,57 på kontoen,  der er næsten betalt det 
hele, der mangler bare lige lidt som skulle  komme
i næste mdr. Ellers er der ikke noget nyt

4. Orientering fra udvalgene 

Trænerudvalg: Der er begyndt at blive sendt mail 
ud til de forskellige hold, om hvilke  hold de er på. 
Hvalpe hold  1 og 2 er fyldt op nu. De gamle 
hvalpe er flyttet på nye c.

Hus og Materialeudvalg : Arbejdes dagen  gik 
rigtig godt og vejret var med os, der blev  malet, 
ordnet vej, p plads  kælderen ryddet op og slået 
græs .

Markudvalg : Inetet nyt

Aktivitetsudvalg : Spor kursus ved Lise Lotte 
Lørdag den 13 november.  Det  vil koste  3000 og 



1 kr pr. km. Det  vare fra kl 9-16 og der kan være 
8-10 med hund og alle  dem man vil uden hund.  
Der skal laves  en seddel  med tilmelding,  alle 
trænere for tilbudt at være med som observatør.  
Det vil koste 150 kr pr. deltager med fuld 
forplejning.  Det de vil have ud over den ene 
sodavand skal man selv  betale. 
Der vil blive  udvalgt  10 hunde.  
Jane forslår man kan lave en sjov aktivitet  for alle 
medlemmer,  så man kunne ryste folk sammen. 
det vil blive holdt den 2 oktober. Lone og Jane vil 
gerne stå  for det . Vi laver et facebook opslag 
med det,  vi bestiller mad ude fra, vi starter kl 15 
med kaffe og kage også  vil der være nogle 
aktiviteter, også  aftenmad for et beskedent  
beløb.
Sidste  tilmeldning 19/9

Køkkenudvalg:  Intet nyt

IT udvalg : Intet nyt 

Sponsorudvalg : intet nyt

Konkurrenceudvalge : b konkurrence forløb uden 
problemer,  alle havde en god varm dag. Vi er ved 
at finde  spor marker til vores a konkurrence  der 
er tilmeldt  19 ind til nu og  der er log på 20. vi 
spørg Christian Rysholdt om marker.

5. Konstituering 

Formand  Maria
Kasser Jytte
Næst formand: Lone
Sekreter: Marie
bestyrelsesmedlem: Arne

6. 
Eventuelt

 -Der er nu bestilt  så  folk kan købe klub tøj med 
logo og navn, der vil blive lagt hjemmeside  op så 
folk selv kan gå ind og bestille .

– Lone har snakket  med  Vivian  ang. rally og
Vivian har ikke lyst til det lige nu. Vivian 
forslår at spørge Patricia  om hun har lyst 
til at starte rally op. Dette skal tages  op i 
træner udvalget,  og de tager en snak med 
hende om rally,  Patricia  vil gerne selv 
starte nose work op, dette op i træner 
udvalget. Hun har go fra bestyrelsen ang. 
begge dele.

– Jane og Jytte vil gerne flere kunne hjælpe 
med at rydde op, efter konkurrencer  og 
andre aktiviteter ude i klubben. 



–

Næste møde:
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