
Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby.
Dato: 23/10 2019
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: Hos Maria i Sæby. 

Møde indkaldt af: Maria Afbud meldes til: Maria

Deltagere: Maria, Jytte,
Jane, Lone og Marie 

Afbud:Maria

Udeblevet: Mødeleder: Maria

Referent: Maria Kage: Marie 

Punkt. Beskrivelse.

1.
Godkendelser Referat godkendt

2.Orientering af formanden Generalforsamlingen gik fint. 
God opbakning til bankosarrangementet 

3.Orientering fra kasseren 

Jytte har gennemgået vores forsikring, og vil gerne
undersøge, om vi kan  finde  noget der er billigere.

Betalingssysemet ”Nem tilmeld” er blevet 
nulstillet, og de 1850 kr. er blevet overført til 
vores egen bankkonto.  

Jytte har snakket med kommunen omkring vores 
septiktank. Rørholt kommer og tømmer tanken.

Jytte orienterer om kassebehandlingen: 
Drift kontoen 72319,72 kr.
Køkkenkonto 2471,66 kr. 

Jytte er ved at afsætte penge til 
vedligeholdelsesdag.   
 



4. Orientering fra udvalgene 

Trænerudvalget: Rallyholdet er stoppet. Vivian og 
Bente bliver stadigvæk i klubben., og betaler 
stadigvæk medlemskab. 

Bent stopper på nye c-holdet. Stig forsætter med 
holdet,  men har lavet  træningstiden  om, så de 
altid  træner om søndagen.  

Lone Kjølby vil gerne opstarte hvalpehold nr. 2. Vi 
spørger Bent, om han også gerne vil være træner 
på holdet.

Husudvalget. Christian  skal sætte en skydedør op 
ude på terrassen. 

IT: Vores nye hjemmeside  er færdig. Vores gamle 
hjemmeside  Winkas  skal siges  op. 
Lone efterspørger, om vi kan lave lidt mere 
reklame for klubben udadtil.  Lone spørger Peter, 
om han vil stå for kontakten med Sæby Folkeblad. 

Sponsor:  Susanne  er i gang med at søge midler til
et nyt køkken. 

Konkurrence:  Konkurrencerne er blevet lagt op 
på Klub Modul. 
Christian  Møller vil gerne forsøge at få stablet 
kommunemesterskabet på benene igen.
Vi vil gerne afholde  klubmesterskabet i Sæby.  
    

5. Konstituering 

Formand: Maria  Krogh Lehmann
Kasserer: Jytte Andreasen
Næstformand:  Christinna Nellemann
Sekretær: Marie Kristensen
Bestyrelsesmedlem (køkken): Arne og Jane

6. Dyrlæge aften, kursus Bill, fastelavn 

Kursus  ved Bill. Kurset er flyttet til den 29/2 
Dyrelæge aften: Lone efterspørger emner 
Fastelavn: Bliver det til noget? Der er foreløbigt 
kun 2 tilmeldte. 

7.
Eventuelt

Vi skal  være vært ved grundtræneruddannelsen  
den 21/3 

Jane: Gitte Larsen  ovre fra PH træner på vores 
arealer. Det må hun også  meget gerne, men hun 
skal ikke jage vores medlemmer væk. Maria 



kontakter PH´s formand. 

Næste møde: 
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