
Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby.
Dato: 15/12 2020
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: Hos Lone

Møde indkaldt af: Maria Afbud meldes til: Maria

Deltagere: Maria, Jytte, Lone, 
Jane og Marie. 

Afbud:  Tommy og Arne 

Udeblevet: Mødeleder: Maria

Referent: Marie Kage: 

Punkt. Beskrivelse. Noter

1.
Godkendelser Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt. 

2.
Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Formandsberetning er lavet til 
generalforsamling den 19/1

Standerhejsning den 17/1 

Nye c – mange der fortsætter. 
Glædeligt. 

Der starter to nye hvalpehold op. 
Allan skal have hvalpehold 1, og 
Marie skal have hvalpehold 2.

De sidste 2 veste til julegaver 
kommer i morgen. 

Der er kun kommet 5 stemmer til
”Årets DcH´er” 
Der er heller ingen stemmer på 
”Årets træner”  
  Bestyrelsen har valgt Susanne 
Houmann som Årets 13´er. 

3 tidligere medlemmer, som nu 
er medlemmer i Frederikshavn 
bliver opkrævet kontingent hos 
os. Der er et hul i systemet. Maria
finder ud af, hvad vi stiller op 



med det. 

3.
Orientering fra kassereren Orientering af Jytte.

Vi har 36.444.27 kr. fordelt på 
fire forskellige konti. 

Vi har fået 6684 kr. i tilskud fra 
kommunen. 

”FI-kort” opkrævning hvert år på 
200 kr. Jytte har snakket med 
banken om, det er nødvendigt. Vi
bestemmer at dette FI-kort 
fremafrettet skal slettes.  

 

4.
Orientering fra udvalgene 

Trænerudvalg

Hus og materiale

Markudvalget

Aktivitetsudvalg

Køkkenudvalg

IT udvalg

Alle hold er sat. Veronika starter 
som hjælpetræner hos Jan Holm. 
Lone vil gerne hjælpe Allan med 
hvalpeholdet, men kan kun 
hjælpe den første del indtil vi går 
til hverdagstræning. 

Køkkenet er snart færdigt

Intet nyt

Fastelavn den 14/2. Vi prøver at 
arrangere det, og så må vi se om 
covid-19 tillader det.  

Intet nyt 
 
Intet nyt



Sponsorudvalg

Konkurrenceudvalget

Vi har brugt alle sponsorpengene 
til køkkenet.  
Lone har snakket med en 
hvalpehundefører, som har 
fortalt at man kan søge 
kommunen om fx tilskud til 
vedligeholdelse til klubhuset. 
Lone undersøger nærmere. 

Konkurrencen som vi afholdt i 
samarbejde med Frederikshavn 
gik rigtigt godt. 

5.
Generalforsamling 

Hvad skal vi have styr på inden 
jeg sender indkaldelsen
ud, kontingent 2022, hvem er på 
valg og fortsætter alle

Skal kontingent sættes op? 
Lands- og kredsforeningen 
opkræver en lille stigning i 
kontingent, så måske vi skal 
sætte kontingentet 50-100 kr. op.

Jytte og Lone vil gerne modtage 
genvalg til bestyrelsen. 

Der skal vælges en suppleant i 
stedet for Lone, da hun er blevet 
næstformand. 
Jane vil gerne være suppleant 
sammen med Tommy.   

Vi aflyser Banko i år. Vi afventer 
og ser om, vi kan afholde 
generalforsamling. 

6.
Standerhejsning

Er det muligt at afholde, eller skal
vi finde på noget
alternativt

Vi starter den 17/1, men vi 
afholder ikke en normal 
standerhejsning.  Jytte skal hejse 
flaget. 

7.
Eventuelt? 

Maria: Familierabat 

Jytte: Julegaver til lodsejere

Familierabatten skal slettes. Vi er 
den eneste klub, der har kørt 
med dette hidtil. 
En enig bestyrelse har vedtaget 
dette. 

Vi giver kun til dem, hvis marker 
vi har lånt. 



Lone: Negative renter 

Maria: Skal Christinna have lavet 
en kurv? 

Kan vi undgå det? 

Jytte sørger for en kurv. 

Næste møde: Aftales efter behov. 
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