
Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby.
Dato: 31/8-21
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: Hos Arne Thomsen

Møde indkaldt af: Maria Afbud meldes til: 

Deltagere: Maria – Jytte – Jane – Arne – Lone Afbud:

Udeblevet:Tommy Mødeleder: Maria

Referent: Jytte Kage: Jane

Punkt. Beskrivelse.

1.
Godkendelser Godkendelse af dagsorden:   Godkendt

2.
Orientering fra formanden

Marie tager en pause 
Lone overtager  formand posten for træner 
udvalget,
Jane overtager resterende af Marie post, ind til 
Marie kommer igen.
Hvalpe hold:
Marie har 12
Karina har 13
A konkurrencen forløb fint, dog lidt problemer 
med sporerene
Vi skal huske skilte til orientering til 
konkurrencer 
Bent stopper som træner.
Kreds generalforsamling, alle blev valgt igen 
uændret kreds kontingent.

3.
Orientering fra kasseren

På kontoen står der :108.449,38
Køkkenkonto: 2.394,09
Husudvalget: 4.463,45
Konkurrence udv.: 1.3108,50
Moms tilbage: 4.390,00

4.
Orientering fra udvalgene 

Trænerudvalg: Der er trænerudvalgsmøde 
torsdag d.2/9
Det er fint vi får lov til at låne spormarker, men 
man må ikke bruge det til træning.



Det er kun til konkurrence 

Hus og materialeudvalg: Vi har fået nyt toilet
da det gamle gik i stykker

Markudvalg: Intet nyt

Aktivitetsudvalg: indbydelse er lavet til ryste 
sammen Lørdag 2/10

Køkkenudvalg: Der er købt hunde artikler ind. 

IT udvalg: Intet nyt

Sponsorudvalg: Intet nyt

Konkurrenceudvalget: Det tager vi under punkt 
5

5.

Rystet sammen tur /sporkursus/lokal 
konkurrence 
Der er fundet 2 dommer, Jonas og Kim
der bliver spurt Per Madsen eller Maibrit
Til lokalen skal  nye C og hvalpe også med
De skal også have pokaler
Lone kontakter Lise Lotte inden Oktober.
Træner og hjælpetræner er gratis

6.

Evaluering af måden vi har holdt konkurrencer
på 20-21.
Vi vil gerne have sommerkonkurrencen som vi 
plejer.
Første weegend i Juli

7.
Eventuelt Der er indberettet vedligeholdelse til Fr-Havn

Kommune af vores klubhus.

Der er indhentet tilbud på ny varmer.
Vi høre om kommunen går ind og dækker 
varmeren (ejendom)
Hvis de ikke dækker det, køber vi selv den
Vi køber den dyre.
Vi diskutere træner julegaver

Der bliver købt gave til Bent, for 500,00 kr



Kredsmøde onsdag 8/9 hvem tager med.

Jytte og Jane tager med til kredsmøde

Næste møde: aftales ved mødet
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