
DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING
DcH-Lindholm, Gammel Hvorupvej 61, 9400 Nørresundby

Sekretær Martin Karlsen, e-mail: sekretaer@dch-lindholm.dk

DcH–Lindholm

Emne: Referat fra bestyrelsesmøde
Dato: 05/02-2018 kl. 18.30
Indkaldt: Tanya Bach Kjeldsen, Betty Lison, Kasper Ottesen, Ulla Jensen, Martin Karlsen, 

Peder Søndergaard, Claus Topp samt suppleanterne Rikke Jungersen og Irene 
Lønvig

Ikke tilstede:

Pkt. Tekst Ansvar

1. Konstituering af bestyrelsen efter Generalforsamlingen 03/02-18

 Tanya Bach Kjeldsen – Formand
 Betty Lison – Kasserer
 Kasper Ottesen – Træningsleder
 Ulla Jensen - Bestyrelsesmedlem
 Martin Karlsen – Sekretær + næstformand

Tanya

2. Forretningsorden: 

 Gennemgang og underskrift. Arkiveret i referat-mappen.
 Vigtigt vedr. betaling til kreds+lands:

Senest sidste dag i januar sendes betaling, ellers bortfalder dch 
lindholms ret til indflydelse til lands/kreds-generalforsamling

Tanya

3. Arbejdsfordeling i bestyrelsen:
 Gennemgang. Tilrettet hist og her, kasper sender opdateret dokument 

rundt.

Mødeplan:

 1. onsdag i hver måned minus juli. Mødestart kl. 18.30.
 Næste møde: Onsdag d. 7/3-2018
 Martin sørger for mad til næste møde

Kasper

mailto:sekretaer@dch-lindholm.dk


4. Overdragelse
• Udlån af klubhus:

◦ Søndag 18/2 Dommeruddannelse. Kasper+Rikke servicerer Ole på 
dagen.

◦ Lørdag 26/5 grundtrænerudd. 17 personer.
◦ Lørdag 10/11 trænerudd. modul 4

• Olivers, vi har optjent kr. 1250 i rabat til næste bestilling.
Kasper sender indkøbsliste til Peder så vi kan få gavn af rabatten.

• Kredsgeneralforsamling 14/2, tilmelding 8/2. Kasper + Peder tager 
afsted. Peder tilmelder 2 deltagere.
Dch Lindholm stiller to ændringsforslag til kredskontingent 2019:
1) reducer kredskontingent med 40 kr (fra 165 kr til 125 kr).
2) reducer kredskontingent med 25 kr (fra 165 kr til 140 kr).

• Optælling af hundeførermærker + årets hund overdraget til sektretær, 
peder sender ’regnskab’ til Martin.

• Dagsorden udsendes senest 8 dage før bestyrelsesmøde, emner til 
dagsorden skal være sekretæren i hænde inden da.
Referat udsendes senest 8 dage efter møde.

Kasper

5. Eventuelt
• Kasserer

◦ Betty har dannet regnskabsudvalg sammen med Claus Topp
◦ Regnskabet sættes op i excel, så Betty nemmere kan trække en 

oversigt til hvert bestyrelsesmøde.
◦ Claus udfører daglig bogføring
◦ Mobilepay: køb af foder / grej fra butikken skal noteres ved betaling

så det ikke ryger i køkkenregnskabet.
◦ Betty & Tanya finder snarest ud af at komme i kontakt og få 

overdraget kassererposten, så Betty+Claus kan komme rigtigt i 
gang. Indtil da bogfører Tanya på samme vis som hun plejer.

• Brugsen støttedonation lokalforening. Betty sender ansøgning.

• Mail - Martin ordner med Mogens:
Tjekke at alle *@dch-lindholm.dk alias er stillet om til de rette 
nøglepersoner.
kasserer@dch-lindholm.dk skal videresende til Betty og til Claus

• Konkurrence invitationer
Vedhæftning af invitation til Lindholms konkurrencer på dch-online 
mangler. Kasper skriver indbydelse, Martin sørger for det kommer på 
dch-online.

• Om dch-online misbrug
Peder, kasper m.fl.:

◦ Krav om betaling ved tilmelding til vore konkurrencer, bør give 
færre tilmeldinger af den type hvor hundeføreren ikke har til hensigt
at deltage.

◦ Den afgående formand opfordrede bestyrelsen til i dch at arbejde for
dch-online først åbner for tilmelding senest 2 mdr før.
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