Referat 16.09.21
Bestyrelsesmøde DcH Hjørring, Kl 18.30
Sanne Iversen, Øster Tverstedvej 2A, 9881 Bindslev

1. Godkendelse af referat.
Godkendt.
Afbud fra Liselotte, Søren og Mette.
2. Nyt fra formanden.
Der er mus på loftet, der bliver bekæmpet så godt som de kan. Der er
ligeledes set rotter ved skraldespanden – dette bliver meldt til Jan.
Sanna bruges lidt som kredskontakt til Nordisk udvalg, men hvem er kredsens
kontaktperson?
Nyhedsbreve – formanden opfordrer alle til meldes sig til at modtage disse,
både på kredsens og landsens hjemmeside.
For næste år kan man kun lave konkurrencer med 3 grupper eller holde det
over 2 dage. Der er ikke dommere nok.
Der blev på kredsrådsmødet snakket om der kunne laves en positiv
kampagne, det evt. på en ”jobmesse” som kredsen kunne afholde. Kredsen
mener ikke det kan lade sig gøre for ALT har været prøvet før.
Der har været snakket med Alfred ang. pladsen i Hirtshals – vi stiller lige i bero
da HMU kører på nabogrunden.
UT vil gerne have tilsendt et billede af alle fra bestyrelse med hund, som
kommer op og hænge i klubhuset, så der bliver sat ansigt på bestyrelsen.
Jobmesse på kredsplan.
John har snakket med Karin fra Hjørring dyrskue om at hundeklubben skal gå i
en form for samarbejde (økonomisk) hvis dyrskuet vil bygge en stor hal på
pladsen – en hal DcH kunne vintertræne i – til gengæld for støtte til byggeriet.

3. Nyt fra udvalgene.
TU:
14/10 stortrænermøde, først dch trænermøde, så fælles møde derefter
spisning.
Hvalpemøde, der skal indsendes ønsker for et år frem, så til januar ligges der
hvalpehold op for et år frem.
DM, der er 8 der skal med. B – E – SPH – rally
Der er bestilt jakker, gennem Pia, til DM.
KU:
Anne laver opslag om lokalen og ligger på facebook.
Færdselsprøve, sporprøve og en enkelt lydighed, denne afholdes den 20 eller
21/11.
Nordisk konkurrence – bliver uden Anne, Sanna har sagt ja til at hjælpe med
en i foråret, denne bliver en lille nordisk.
4. Nyt fra kassereren.
Ser pænt ud, vi ender ud med et overskud.
5. Næste møde.
3/11-21 kl. 18.30 hos Søren
6. Evt.
Festen, den 6/11. Der er styr på lokalet, maden.
Der skal være en mobil og nogle højtalere
Alle fra bestyrelsen prøver hver især at finde 2 eller flere gaver til amerikansk
lotteri til festen. Sanna laver et facebook opslag om nogen vil donere.
Sanna laver en Messenger gruppe hvor bestyrelsen kan slå op hvad de har
fået samlet ind.
Hjælper til festen, Marianne spørger barnebarn og kammerat.
Invitation – laver Sanna.
Borddækning – vi dækker bord dagen før.
Opslag med priser til drikkevarer
Næste møde snakkes generalforsamling
Natmad – Ella. Boller bage

