
Referat 

Bestyrelsesmøde den 27.02.23 kl. 18.30 hos Inge og John, Frilandsvej 28, 

Hjørring 

 

1. Nyt fra formanden. 

Invitation fra Hjørring Kommunei forhold til puljer og tilskud, dette 

videresendes til Hans G.  

Dyrskue – skal vi i år være vagter?? Vi vælger at takker nej. John 

kontakter Karin. 

Kommunen har, på vegne af Fortuna, spurgt om vi vil bemande en 

skole under Dana Cup  – vi takker nej til dette.  

Klubhuset er lånt ud til Børnehaven Åge 15-17/5. 

Klubhuset i Hirtshals er afhændet. 

Kredsgeneralforsamling: Kim Poulsen er blevet valgt som ny 

kredsformand.  Ny kasserere blev Henrik Damsgaard fra Sydthy  og 

Poul Graversen som suppleant til kassererposten. Brian Jensen blev 

valgt som revisor 1. 

Landsmøde 18.03.23 – nogen der vil/kan deltage?? 

Jørn Johansen spørger om vi vil give 600 kr. til instruktørgaver til 

DKK  kurser. 

2. Nyt fra TU. 

Møde med Gitte G. ang. det nye hvalpeprogram. Det ser lovende ud 

men skal være sikre på at C trænerne er klar til at gribe hundene og 

tage det videre. Der skal være et møde med hvalpetrænerne og C 

trænerne. Vi prøver at finde en dato. Finn opfordre til,  at der på 

hvalpeholdende meget hurtigt tages action på hunde med uønsket 



adfærd. Gitte G. har været med Finn ude og besøge en hund, der er 

blevet set på af Finn – det havde været en meget positiv oplevelse. 

3. Nyt fra KU. 

Anne G. har styr på den næste konkurrence til maj.  Anne Stær – 

tophund vil gerne komme – vil bare vide det i god tid. Dkk har ikke 

haft deres klubmesterskab, men de har fået udleveret alt og skal så 

selv afholde det – uden Annes hjælp. Hanne hvidegaard har 

efterspurgt hvem der tager kantinen – vi har pt. ingen, så det skal de 

selv stå for at finde. Bestyrelsen betaler ca. 50 kr. til forplejning for 

dommere og hjælpere pr. person. 

4. Nyt fra materiale. 

Marianne har fået afslag på sin ansøgning om tilskud til 

konkurrencetelte. 

Vi skal have en arbejdsdag i klubhuset  - vi prøver med den 30/4-23. 

Marianne, Finn og John mødes den 3/4-23 før bestyrelsesmødet, for 

at aftale hvad der skal købes af materialer til arbejdsdagen. 

5. Nyt fra Hans. 

Bauhaus vil ikke sponsere mere til aktiviteter i Hjørring i år. 

Der er søgt beklædning til dm-hold fra sparekassen nordjylland. 

6. Nyt fra kasseren. 

Gitte har sidste weekend været på kursus i klubmodul. 

Husk at svare Gitte når hun har sendt noget til jer, både på mail og 

sms. 

7. Kantine situationen. 

Hans prøver at lave et opslag til facebook om vores kantine, og 

sender det til Mette Hjarbæk. 



8. Næste møde. 

3. april i klubben – Hans er vært. 

Punkt til næste møde: Betaler trænere træningsgebyr for alt udover 

1. hold. 

9. Evt.  

Kaffekort – printes. 

Lys – hvad er kravet til lyset. Tommy har forslag med på 85.000 kr. 

og så prøver vi at søge penge til det. 

 

 

Nyhedsbrev – hvor meget kan man reservere til konkurrencer og i hvor 

god tid. Og hvem er hvor. 


