
Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby 

tirsdag den 16/6-20 kl 19.00

Punkt. Beskrivelse. Noter

1.
Godkendelser

2. Orientering af formanden Maria

Vi er på rette kurs igen. Vi må 
gerne afholde konkurrencer 
igen, dog med restriktioner. 
Kredsformanden har haft ringet 
og spurgt til os i forbindelse med
covid-19. 

3.
Orientering af kasseren Jytte

Vi er godt med økonomisk. Vi 
har 51.672,99 kr. på bogen. 
Jytte efterspørger en ny 
computer til klubben, da den 
nuværende er alt for gammel og 
langsom. 

4. Orientering af udvalgene Trænerudvalget:
Holdene er ved at være sat til 
efter sommerferien. Maria 
sender planen ud inden 
sommerferien. 
De hvalpefører som ønsker at 
forsætter efter sommerferien, 
har nu mulighed for at tilmelde 
sig nye-C inde på klubmodul. 
Vi prøver at droppe 
“hvalpeinformationsaftenen”, i 
stedet afholdes der info samme 
dag, som det nye hvalpehold 
starter op.
Pia spørger efter om det er 
muligt at få et camouflage 
tæppe til træning.  

Hus og materialeudvalget:
Der er styr på tingene til vores 
arbejdsdag. Jane og Arne har 



udarbejdet en “to-do-liste" 

Markudvalget:
Intet nyt

Aktivitetsudvalget:
Maria foreslår at vi skal prøve at 
arrangere en foredrag med Ditte
Jung, når det engang er 
forsvarligt. 

Køkkenudvalget:
Jane beretter at fryseren driller. 
Måske der kan kobles en alarm 
til, når strømmen går? 
Skal vi have ændres vores 
indboforsikring?

IT-udvalget:
Intet nyt

Sponsorudvalget: 
Sparekassen Vendsyssel vil 
gerne komme og uddele deres 
sponsorat til vores køkken. Vi 
foreslår at de kan komme til 
vores lokalkonkurrence.  

Konkurrenceudvalget:
Lokalkonkurrence? Endelig dato 
er ikke afsat endnu 

5.EVT. Maria: Klagen angående Gitte 
Larsen er blevet afvist af PH´s 
landsforeningen. Vi ønsker ikke 
at gøre mere ud af sagen. Vi 
lukker den her. 

Jytte: Jeg vil gerne have besked 
hver gang at nye medlemmer 
tilmelder sig. 

Jane spørger, hvad vi skal gøre 
ved vores markedstelt? Evt. 
Udlejning? Det ligger bare og 
mulner. 

Jytte: Jeg synes, at hvalpeholdet 
skal holde pause, så kursisterne 



også får det sociale med.  
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