
Referat
Bestyrelsesmøde- DcH Sæby 

tirsdag den 11/8-20 kl 19.00
Hos Christinna

Punkt. Beskrivelse. Noter

1.
Godkendelser

Godkendelse af 
dagsorden/godkendelse af 
referat 

Godkendt

2.
Orientering af formanden

Maria

Vi er kommet godt i gang igen 
efter sommerferien. En del af 
vores medlemmer har været 
ude til konkurrencer. 
 De landsdækkende 
konkurrencer kører, og ser ikke 
ud til at blive aflyst, som det ser 
ud lige pt.
Der er indkaldt til landsmøde 
30/8. Peder Søndergaard 
formand for vores kreds har fået
lov at tage vores stemmer med 
til mødet. 
Der bliver planlagt 
sporlæggerkursus 3/10 med 
Bent. 
Julefrokost bliver den 6/11 
 

3.
Orientering af kassseren Jytte 

Vi har lige nu ca. 54.000 kr. på 
bogen. 
Vi er ikke så hårdt økonomisk 
påvirket af covid-19. 
Vi har fået moms tilbage.
Derudover har vi fået overført 
pengene til dem, der havde 
tilmeldt sig vores 
sommerkonkurrence.  



4. 
Orientering af udvalgene

Trænerudvalg: Michael holder 
pause som træner i efteråret. Vi 
har været i dialog med A-holdet 
om situationen.  De vil gerne 
forsætte uden træner, og vil 
være at finde ude i klubben 
tirsdag og torsdag. 
Jan Holm har sagt ja til at have 
et C-hold igen. 

Hus og Materialeudvalg: Det var
en god arbejdsdag på trods af 
vejret. Mange deltog. Vi mangler
dog stadigvæk en del 
malerarbejde.  Marie har lavet 
et Facebook opslag, og Ulla 
Louring har meldt sig til at 
hjælpe. 
 
Markudvalg: Intet nyt

Aktivitetsudvalg: Vi har droslet 
lidt ned for aktiviteter grundet 
Covid-19. Vi håber, at vi kan 
afholde juleafslutning som vi 
plejer.
 
Køkkenudvalg: Jane overvejer at
stoppe i køkkenet, da hun ikke 
synes der er tid til at træne med 
egen hund. Vi i bestyrelsen 
aftaler, at vi vil prøve at 
arrangerer at holdene skal 
hjælpe med at passe køkkenet. 
Marie lover at sende en mail ud. 
Yderligere vil der blive sat en 
tidsbegrænsning på køkkenets 
åbningstider. Trænerne skal 
opfordres til at informere 
køkkenet, hvis ikke holdene 
kommer ind til kaffe. 

IT-udvalg: Intet nyt

Sponsorudvalg: Intet nyt



Konkurrenceudvalget: Vi 
afholder snart lokalkonkurrence.

5.Lokalkonkurrence
Hvad skal vi have styr på? 

Hvem kan skære en 
helstegtpattegris ud? 
Vi mangler stadigvæk hjælpere. 
Marie sender mail ud til 
trænere. 

6. EVT.

Der er kommet brev fra 
kommunen, om at vi kan klage 
eller gøre indsigelse omkring 
nogle solceller som skal opføres 
i området. Vi beslutter i 
bestyrelsen, at vi ikke vil gøre 
indsigelser, da dette ikke 
kommer til at påvirke os. Vores 
arealer er fredet, så det kommer
ikke til at berøre os.
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