
Referat 

Bestyrelsesmøde den 23/1-23 kl. 18.30 hos Sanna, Øster Tverstedvej, 

Tversted. 

 

          Afbud fra Marianne og Jørgen. 

1. Nyt fra formanden. 

Husk når referat kommer, så tryk svar alle, og svar der,  om referat 

kan godkendes og om man kommer til næste møde. 

Hvordan skal dagsorden se ud – nyt fra alle udvalg/funktioner – 

bordet rundt. Hvem har kontakten til hvem/hvad. John og Inge 

kommer oplæg til næste dagsorden. 

Invitation fra sporlæggercentralen – kredsen har sendt det ud, skal 

dette ud i offentligheden. Før tilmelding til sporlægningskurset  skal 

konkurrenceudvalget godkende at man deltager. Der ansøges om 

godkendelse via mail til konkurrenceudvalget. Deltageren betaler 

først selv kurausgebyr. Når man første gang hjælper klubben, som 

sporlægger, får man sit kutsusgebyr refunderet. John laver et skriv 

og sender til Mette Hjarbæk som ligger det op på sociale medier. 

Vi har pt. 250 medlemmer. 

Alarmen melder fejl, skal denne rep? Finn har haft fat i G4S, i år 

2023 er prisen 500 kr. pr. måned. Finn har presset prisen ned i 199 

kr. pr måned. Vi siger ja tak til tilbuddet. Finn vil finde ud af om der i 

abbonnementet ligger reparation af vores alarm. 

 

Klubhus i Hirtshals, der er forespørgsel på dette -  John ringer til 

personen og siger vi vil have 500 kr. og så skal der være ryddet helt 

op. 



 

2. Nyt fra TU. 

Bestyrelsen har modtaget brev fra HF, med problemhund som 

sender både ris  & ros til klubben vedr. sine oplevelser på 

hvalpehold, og videre på C hold i klubben. HF havde massive 

problemer med hunden , og fik først på C holdet hjælp til disse. Vi vil 

arbejde på at få hjælpen ud allerede på hvalpeholdene når der er 

adfærds problemer. Jo før vi kan hjælpe udfordrede HF, jo bedre. 

Finn kontakter hvalpeansvarlig (Gitte Gehrt) for at lave et godt 

samarbejde omkring dette. 

John tager kontakt til Tove Johansen ang. træner situation i DKK. 

Lone Nielsen begynder som hjælpetræner hos Gitte Knudsen. 

3. Nyt fra KU. 

Intet fra Hans/Anne endnu. 

Hans søger Spar nord om sponsorat til trænerbeklædning. 

Hans søger Bauhaus om sponorat til  borde/bænke. 

4. Nyt fra kassereren. 

Der er stadig opstarts problemer med banken, Gitte kontakter igen 

jyske bank. 

Ang. hvalpetræning – så refundere vi som vanligt. 

5. Næste møde. 

27/2-23 hos Inge og John 

6. Evt. 

Tommy: Kommunen i Frederikshavn er ved at tage pladsen, man må 

gerne bruge stedet. 



Lys på pladsen – Tommy prøver at finde pris på nye til næste møde 

– og Hans vil prøve at søge norlys. 

Materiale udvalget: Marianne kontaktes.  Christian har sagt ja til at 

hjælpe. 

Kantine: Inge sørger for øl/vand – kaffe/te – Inge vil gerne ringes op 

når der mangler – 61711731. 

Gitte: vil gerne have bekræftelse når hun sender mail ud. 

Hvis man skal bruge klubhuset – skal man rette henvendelse til 

bestyrelsen. 


