Referat
Bestyrelsesmøde - DcH Sæby.
Dato: 27/10-21
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: Hos Maria Lehmann

Møde indkaldt af: Maria

Afbud meldes til:

Deltagere: Maria – Jytte – Lone – Jane – Arne - Tommy

Afbud:

Udeblevet:

Mødeleder: Maria

Referent: Jytte

Kage: Maria

Punkt.

Beskrivelse.

1.
Godkendelser

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.
Orientering fra formanden

3.
Orientering fra kasseren

Stig og Cecillie er stoppet
Der er ringet ud til deres medlemmer
Der er 2 af deres medlemmer der fortsætter.
Petricia vil gerne have den overbygning til nose
work, der er bevilget.
Kreds møde d. 17/11-21
Marie har stadig pause, har ikke sagt nej til at
fortsætte i bestyrrelsen.

Banken.
Drift konto: 75.462,12
Køkken konto: 4.463,45
I alt.
10483,42
Fået tilskud til sporlægger 1.284,00
Fået penge tilbage i strøm. 1.444,00
Nets har fået besked om at vi har penge til
gode pr. mail

Trænerudvalg:
Der er skrevet ud til trænerne/medlemmer
hvem der fortsætter til næste år.
Hvalpe holdenen til næste år, bliver lavet her i
løbet af Nov.
Der er 7 på venteliste.
Hvalpe hold starter op sidst i Januar 2022.
Der bliver sendt mail ud til træner om Tranum
kursus.
Bestyrelsen har bestemt at hjælpetræner har
mulighed for at komme med til Tranum, hvis
der er plads.
Hus og materialeudvalg: Intet nyt
Markudvalg: Intet nyt
Aktivitetsudvalg: Intet nyt
Køkkenudvalg: Intet nyt
4.
Orientering fra udvalgene

IT udvalg: Intet nyt
Sponsorudvalg:
Jeg har søgt om en ny fane ved Danmarks
samfundet.
Susanne har søgt om en ny varmer ved kommunen
og er ved at søge om vi kan søge om en ny traktor
der også.
Hvis ikke, vil hun søge Nodea.
Konkurrenceudvalget:
Der er meldt ind til konkurrencer til 2022
Sommerk. 2/7-22 C-B-A
Lokalen. Jens Otto har spurt Pia Klitgård om vi
kan låne jord hos dem.
Vi har overflod af dommer til lokalen, så vi har
givet Kim Ottesen fri.
Bent har ringet at han gerne vil hjælpe til
Lokalen, vi kan sagtens finde noget til ham.
Dommer er. Jonas, Per Madsen, og David.

5.Jule frokost træner og bestyrelsen

Julefrokost d.12/11 mad fra Meny

170,00 pr. person
En øl eller vand på klubbens regning

6.
Juleafslutning

Juleafslutning d.12/12
Uddeling af pokaler.
Der serveres Gløgg og æbleskiver
Godte poser

Hjælper fest 27/11
26 hjælper
Mad fra Meny 120,00 pr person
7.
Efterårs fest til lokalen

Julegaver er købt.
Sporkursus starter kl. 08.00
Rundstykker mellem kl. 08.00 og 09.00
Mad fra Meny kl.13.00
Eftermiddags kaffe kl.15.00

8.
Eventuelt

Vi vil gerne have nogle rør så vi kan få flag op når
vi har konkurrence.
Vores skilt ved vejen skal vi have fornyet, da det er
falmet.
Skilte på klubhuset skal fornyes.
Vi skal have skilte hvor der står: samle op
efter din hund, og hund i snor.
Platforme:
Jane kikker på nettet.
Lyspladsen er ujævn, kan vi køre muldjord på,
vi hører kommunen.
Hvornår starter træningen d.16/1-22
Generalforsamling d,18/1-22
Hvalpehold starter d.30/1-22
Fastelavn d. 27/2-22

Sidste aften træning d.10/4-22
Lokalen d.12/6-22
Sommerk.2/7-22
Lokalen efterår d.12/11-22

Næste møde: Onsdag 20/12-21

