
Dagsorden 

 

Bestyrelsesmøde den 31.08.22 kl. 18.30 hos Sanna 

 

 

1. Godkendelse af referat. 

Afbud fra Tommy og Marianne. Referat er godkendt. 

2. Nyt fra formanden. 

Liselotte skal have årets idrætspris den 6/9-22 17 til 19. 

Brian vil gerne sende noget til webmaster og efterlyser hvem det er. 

Webmaster, Mette Hjarbæk kontakter Brian. 

Kredsen vil gerne have vandrepokaler retur – Anne har fået listen. 

Den 7/9 er der kredsrådsmøde. Kim Poulsen er blevet kredsformand 

og der skal findes en ny kasserere, da Kim ikke skal have 2 poster 

mere. Der skal også snakkes kommunikation. Der er meget dårligt 

fremmøde til kredsrådsmøderne, hvad gør vi ved det??  

3. Nyt fra TU. 

Talt i telefon med Anita, det er blevet svært at booke skove som 

privatperson, derfor spørger hun om hun må booke i dch Hjørrings 

navn?? Det kan vi ikke sige ja til som klub – hvis en får lov at booke, 

skal alle have lov og så vi at klubbens chancer ødelægges 

fremadrettet, her tænker vi også til vore konkurrencer. 

Der fermsættes ønske om nøgler til hjælpetrænere Anita og Kimma, 

disse fås ved henvendelse til Ella og Per. 



Hvalpeansvarlig Ann-Carina er stoppet, og vi skal finde en ny til 

posten. Få navne blev bragt i spil – John kontakter disse.  

DM 24-25/9. 11/9 er sidste konkurrence der tæller med. Deltagere 

får fleece trøjer med DCH HJØRRING broderet på. 

Stortrænermøde bliver den 24/10-22. 

4. Nyt fra KU. 

Lokalen er den 29/10, pokaler er på plads. 

5. Nyt fra kassereren. 

Der orienteres om at vores regnskab i år vil ende negativt. Dette set 

i lyset af besvælighederne og manglende trænere i vores 

hvalpeafdeling samt elpriserne – aconto el steget fra 12000 til 

32000 kr.  

6. Nyt fra Fonde. 

Hans har haft ansøgninger ude til vores projekt spar på strømmen 

og bedre lys på pladsen, og fået nogle afslag. Der er stadis en 

ansøgning ude som vi endnu ikke har fået svar på. 

7. Nyt fra materialeudvalg. 

Intet nyt. 

8. Næste møde. 

5/10 hos Inge og John 

9. Evt. 

Festudvalg, Ella og Per  og Inge og John, prøver at skabe rammer for 

en hyggelig aften i forbindelse med sæsonafslutning. 

 

 


