
Dagsorden 

 

Bestyrelsesmøde den 05.10.22 kl. 18.30 hos Inge og John, Frilandsvej 28, 

Hjørring 

 

 

1. Godkendelse af referat. 

Referat godkendt. Afbud fra Tommy, Mette, Liselotte, Sanna og 

Hans. 

2. Nyt fra formanden. 

Der er styr på sæsonafslutning, der skal brev ud til trænerne om 

lotteri. Afslutningen er igen i år i Astrup, da der ikke var andre 

mulige steder. 

På næste møde skal vi snakke generalforsamling. 

Ella og Per har valgt at træde ud af DcH efter endt 

generalforsamling. 

Der skal i bestyrelsen tages en ansvarlig beslutning på vores strøm. 

Vi laver et skilt til køleskabet i rummet inde bagved, dette må kun 

bruges ved konkurrencer. 

Eva har fremsendt mail omkring elbesparelse.  

Bestyrelsen diskuterede forskellige forslag, og kom frem til at vi 

måske få lys på parkeringspladsen og uglebakken slået fra – næste 

møde er der punkt på dagsorden med strøm. Men der blev fremlagt 

forslag om at lys på banen er tændt mandag til torsdag fra 19-21. 

MajBritt har til næste møde tal med omkring vores elforbrug. 



John har forsøgt at ringe til Gitte G., dog uden held – men 

fortsætter. 

Næste møde skal indeholde et punkt, der hedder vores fremtid. 

3. Nyt fra TU. 

Gitte Gehrt har ansøgt om uddannelsen som kredsinstruktør, vi har 

videresendt til landsforeningen, som bestemmer hvem der skal 

være kredsinstruktør. 

 

Vi eller Anne har desværre overset tilmelding til overbygning af 

rally, og vi har forsøgt at eftertilmelde, men uden held. Det beklager 

vi og vi har sagt at Anne må sige til hvis hun behøver noget 

uddannelse nu og her. Anne siger at hun klare sig, og vi har også kun 

hørt gode ting om træningen.  

 

Vi har indkaldt til stor træner møde d. 24.10 

Vi mener at Inge ville spørge Ella med hensyn til mad, det er der styr 

på. 

 

Vi er ved at undersøge i forhold til trænergaver, er der økonomi til 

500 kr som vi plejer. De er sat af i budgettet – så ja. 

 

Eva har sendt forslag vedr. el besparelse (er videresendt til John) 

vi tænker at det måske er svært i virkeligheden, men at vi bør lave 

foranstaltninger så alle bliver opmærksomme på at det er tændt så 

kort tid som muligt. Vi tænker at 18 grader er nok i klubhuset. 

4. Nyt fra KU. 

Anne har problemer med tilmeldingerne til lokalen, der er meget få 

tilmeldte. 

5. Nyt fra kassereren. 

Intet nyt. 



6. Nyt fra Hans. 

Nej fra spar nord fonden. Ellers intet nyt. 

7. Næste møde. 

31/10-22 kl. 18.30 hos Marianne?? 

8. Evt. 

Vi kan fremover leje hjemmeværnsgården til vores fest, gennem 

Arne, c hundefører. 


