
Bestyrelsesmøde 18.04.21. 
DcH Frederikshavn 

Tilstede: David, John, Kirsten, Susanne, Margit, Annika, Kristina 
 

• Godkende referat fra d. 14. december 2020 og 16. februar 2021 
 

16. februar: Det er kun 3 trænere, der får afskedsgaver og ikke 4, som skrevet i referatet. Jf. 
vedtægter vedr. gaveregulativ. 
Begge referater hermed godkendt. 
 

• Budgetstatus for 1. kvartal 2021 
 
Annika gennemgår budgettet. 
Som det ser ud nu, så ser det ok ud men i årets resultat går vi i -34.294. Så vi vil gerne arbejde på, 
at vi kommer i nærheden af 0, når året er omme. 

 
• Hvem kan handle på DcH Frederikshavn-konti, XL-Byg, Stark mm. 

 
John er den eneste, der kan købe det, der drejer sig om vedligehold, bygninger, materialer mm. 
Susanne er den eneste, der kan købe udstyr til klubben, reklame mm. 
Kirsten er den eneste, der kan købe til køkkenet. 
Annika er den eneste, der kan købe kontorartikler mm. 
 

• Udmelding for pris for kaffe mm. 
 
Susanne og David tager punktet op på et trænermøde og derefter generalforsamling. 
 

• Punkter til generalforsamling 
 
Vi satser på at kunne afholde generalforsamling start juni. 
 
Vi har lavet en dagsorden tidligere – den ser vi lige igennem og tilføjer individuelt, hvis vi har noget 
yderligere. 
 

• Nyt fra udvalgene 
 

Festudvalget (Susanne, Annika, Kristina) har planer for en hyggelig kom-sammen, når corona 
tillader det. 
 
Køkkenudvalget (Kirsten, Margit) 
 
Materialeudvalget (John) 
 
Sponsorudvalget (Annika, Kirsten) 
 
Trænerudvalget (David, Susanne, Rikke, Malene) 
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Forretningsudvalget (David, John, Annika) 
 
Konkurrenceudvalg (David, John) 
 
Der har ikke været afholdt nogle møder pga. corona. 

• Arbejdsdag i foråret? 
 
Forslag til opgaver: 
 
Ny terrasse ved det gamle klubhus – god ide 
 
Hundebure til agility – en dyr løsning. Vi vil tilbyde at de kan få de bure, vi har pt., og kan vi senere 
vurdere, om der er et reelt behov. 
 
Campingvogn gengøres og males  
 
Skjul på IGP banen (afhængig af om der kommer et nyt IGP hold) – vi afventer om Heine kan og vil 
opstarte et hold. 
 
Lys ved parkeringspladsen 
 
Bom til IGP banen – forretningsudvalget har bestilt en bom. 
 
Indvendig maling af klubhuset samt rengøring. 
 
Tjek af skraldespande på pladsen 
 
Dato: 12. juni 2021 og 11. september 2021 
 
Klubben sørger selvfølgelig for mad og drikke begge dage. 
 
Vi afslutter med fællesspisning den 11. september 
 

• Evt. 
 
Susanne starter et hygge-hold op på onsdag d. 21. april. Der er indtil videre 5 hf. på holdet. 
 
Margits computer-hjælper, har formået at hente de dokumenter, der var på den gamle computer. 
Disse skal dog konventeres. 
 
Nye datoer til rally-overbygning – 19/6, 20/6 og 29/8. Der skal hentes hjælpere til disse dage. 
Annika efterspørger hjælp via vores facebook-sider. 
  
 


