
Dagsorden 

 

Bestyrelsesmøde den 06.04.22 kl. 18.30 hos Inge og John, Frilandsvej 28, 

Hjørring 

 

 

1. Godkendelse af referat. 

Referat godkendt. Afbud fra MajBritt, Sanna og Hans. 

2. Nyt fra formanden. 

Ekstraordinær kredsgeneralforsamling den 20/4-22. Da 

kredsformand Christian og webmaster Peder begge har valgt 

stoppe med øjebliklig virkning, er det nødvendigt hvor man håber 

at få begge poster besat på ny. 

Mobilepay, vi oplever stigende kontrol fra mobilepays side, hvilke 

bevirker at de skal bruge flere oplysninger på klubben 

bestyrrelse, hvilket vi har efterkommet for at bibeholde dette. 

Der bliver i morgen sat ny vandhane op i klubben. 

Per tager kontakt til en tømrer så vi får lukket vores skur bagved. 

Dyrskue, der har været møde omkring dyrskuet, hvor de 

informerer om at man har besluttet, at alle der skal tilbydes 

opgaver  i forbindelse med dyreskuet, skal være medlem af 

dyreskuets venner. Vi har besluttet at deltage i denne forening. 

Man kan også melde sig ind som enkelt individ for 100 kr. om 

året. 

Vanen tro vil Børnehaven Åge gerne låne klubhuset den 23-25/5 

og det er ok – ligeledes vil de gerne se lidt hundearbejde. Det 

arbejdes der på. 



19-20-21/5 naturmøde – DcH vil ikke lave opvisning. 

Vi er blevet tilbudet at lave et indslag i Dyrenes beskyttelses telt, 

hvilket vi har takket nej til. 

3. Nyt fra TU. 

Stor trænermøde den 19/5-22 kl. 18.30 

Der er flere kurser fra TU, disse er slået op på facebook, og der 

kommer flere endnu. 

Flere trænere er i gang med træneruddannelse. 

• Hjælp til TU. 

Anne og Mette hjælper Sanna, hvis der skal bruges mere hjælp må TU 

sige til. 

4. Nyt fra KU. 

Sidste tilmelding den 16/4-22 til lokalen.  

5. Nyt fra kassereren. 

Intet nyt. 

6. Nyt fra Fonde. 

Hans har fået et bud på 107.000,- på energirigtig lys på pladsen – der 

søges Hjørring Kommune og fonde om tilskud. 

7. Nyt fra materialeudvalg. 

Ny kost ved fordøren.  

8. Næste møde. 

02.06.22 kl. 18.30 hos Liselotte. 

9. Evt. 

Kreds 3 – ang. trænergaver 



Alle referater bliver nu lagt i klubmodul – skal alle nyhedsbreve også 

ligges deri.? 

Hvis der skal skal ligges vindere op på facebook fra konkurrencer– 

skal der sendes informationer til Mette Hjarbæk, med point – plads 

og billede. 

Snakke grillfest/5 kløverturnering. 

Oprydning/rengøring af klubhus. 


