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

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

DcH–Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: 07/03-2018 kl. 18.30
Indkaldt: Tanya Bach Kjeldsen, Kasper Ottesen, Ulla Jensen, Martin Karlsen, Betty Lison 

regnskabsudvalg Claus Topp, samt suppleanterne Rikke Jungersen og Irene 
Lønvig

Ikke tilstede:

Referat.
Pkt. Tekst Ansvar
1. Formanden har ordet:

Næste møde:
• Onsdag d. 4/4 kl. 18:30
• Rikke har lovet at sørge for mad

Siden sidst
• Søndag 18/2 Dommeruddannelse

◦ Udlån af klubhus. 17 deltagere, Ole+Lars tilfredse med 
betjeningen

• Lørdag 24/2 Kursus ”Legebelønning”
◦ 27 deltagere, ros fra deltagere og Dina.

Landsmøde
• Lørdag 17/3 i Vejen.

◦ Peder repræsenterer DcH Lindholm, beslutningsforslag vedr. 
initiativfonden og andre redaktionelle ændringsforslag.

OK Sponsoraftaler
• Datoer og bemanding: Der er ikke kommet besked om flere 

arrangementer i denne omgang

Kalender
• Martin opretter Google-kalender til bestyrelsen

Tanya

2. Kredsgeneralforsamling 14/2 og Kredsrådsmåde 6/3
• Kasper + Peder deltog
• Lindholms forslag om kredskontingentnedsættelse med 40 kr (fra 

165 kr til 125 kr) var til afstemning og blevet vedtaget med 77 for, 1
imod og 2 blanke.

• Der diskuteres i kreds 1 om kredsen skal afholde et VIP arrangement
(kunne være besøg i zoo, udflugt eller andre aktiviteter).
◦ Det er bestyrelsens holdning at kredsen bør prioritere 

uddannelse frem for VIP arrangement.
• Kreds 1 deltagelse med en DcH stand til ’Naturmødet 2018’ til maj

◦ Kasper går videre med John Berman om en delt 

Kasper
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Lindholm/Hjørring stand.
• Arrangørerer Nordisk Mesterskab 2019 april efterlyses:

◦ Lindholm tilbyder igen at stå for rundering og feltsøg
Kasper giver Dorthe Ellegaard besked.

• Kasper har forslag om konsulentaspiranter
• Næste kredsrådsmøde 20/6

◦ Tanya + Kasper deltager

3. Økonomi:
• Medlemsantal 7/3-2018

◦ 110 medlemmer
• Status overdragelse Betty+Claus

◦ Alt er nu overdraget
▪ Sidste småting: Tanyas navn står dog stadig inde på virk.dk, 

Betty kigger på at få det rettet
• Mobilepay

◦ Hver overførsel koster 75 øre
◦ Husk at notere hvis overførslen er for foder

• Status februar 2018
◦ Claus gjorde flot gennemgang af økonomien, ”det ser godt ud”.
◦ Uklarhed om dyr himmerland forsikring, Claus opklarer dette, 

vil snakke med Peder for flere informationer.
• Tilskud fra kommunen

◦ Betty har styr på det.
• Super Brugsen lokalforening støtte

◦ Mange foreninger har ansøgt, DcH Lindholm ’er i kø’.
• Claus skal have en nøgle til klubhus så der kan afhentes bilag

◦ Muligt at overtage peters gamle nøgle (kasper)

Betty + Claus

4. Klubhus og køkken m.m.
Udlån og bemanding:

• Onsdag 28/3 18:30-21:30, 4 dommeraspiranter. Ostemadder 20:30.
◦ Ulla + Martin

• Lørdag 26/5 grundtrænerudd. 17 personer
◦ Tanya + Kasper

• Lørdag 10/11 trænerudd. Modul 4, ?? personer
◦ Tanya + Kasper

Indkøb:
• Pølsehorn: Indkøbt og lagt i fryseren, kan lunes og sælges.
• øl/vand

◦ Vi ønsker uændret udvalg af øl/vand samt salgspriser.
◦ To muligheder behandlet:

▪ Aftale om levering:
Ulla har forhørt hos den lille købmand for priser på levering 
af øl/vand, dette er en mulighed. Ulemper: vand bliver noget 
dyerere end vi har betalt hidtil, og der skal en mand op og 
låse op i klubhuset ved levering mellem 8-15.

▪ Vi henter selv:
Betty tilbyder at købe øl/vand i Meny og vil undersøge 
priserne. Køber ind hvis det ser godt ud (Nb. Betty tjek med 
Ulla hvad vi mangler).

Kageliste:
• Ulla kører videre med ostemadder indtil vi går væk fra 

Ulla



lørdagstræning
• Vi koordinerer først en ’kageplan’ når vi kommer til aftenstræning

Andet:
• Skadedyr

◦ Hold øje med køkken og depotrum, hvis den er gal skal vi have 
fælder op.

5. Areal og redskaber
• Enighed om at holde arbejdsdag 2018 efter sommerferien, vi finder 

en dato næste møde.

Martin

6. Sekretær:

Fødselsdage og jubilæer 2018
• 25 år: Knud Krebs
• 30 år: Flemming
• Ingen runde fødselsdage i år blandt trænere, bestyrelse og andre 

nøglepersoner.

DcH Lindholm 60 år jubilæum
• Lørdag 21/4
• Kasper præsenterede flot og gennemarbejdet plan for dagen

◦ Der rundsendes liste med bemanding/arbejdsfordeling, nogle 
allerede spurgt, andre skal vi høre om de vil hjælpe.

◦ Martin og kasper sender indbydelser ud snarest

Martin

7. Konkurrencer 2018
• DcH d. 5/5

◦ Konkurrenceleder: Kasper, fremstiller hjælpelister og bestiller 
dommere.

◦ Sporarealer: Tanya + Claus
• Rally d. 9/6

◦ Rallydommere: Nanna har allerede skaffet dommere.

Kasper

8. Træningsleder
• Olivers

◦ Vi havde ingen rabat til gode hos Olivers alligevel
◦ Club Olivers

▪ Der bestilles godbidder og hundeartikler til shoppen (kasper)
• Status

◦ Alle hold er fyldt op! der står hundeførere på venteliste.
• Næste trænermøde

◦ flyttes frem til tirsdag 17/4
• Planlægning af aftentræning

◦ Træningsleder sender mail rundt til trænere der bedes tjekke de 
nye træningstider på hjemmesiden.

• Kurser 2018
◦ 31/3: Lydighed

▪ Køkken: Ulla + Karna (kasper spørger Karna)
▪ Alle pladser med hund besat efter først til mølle, stadig 

ledige pladser uden hund.
▪ Alle deltagere m. hund har fået besked herom.

• Der er gået kuk i en mail, så Bettys tilmelding m. hund er
ikke blevet sendt til træningslederen hvilket er smadder 

Kasper



ærgeligt.
• Denne situation er force majeure, og vi kan ikke 

efterfølgende fjerne en deltager fra holdet for at gøre 
plads til en anden.

• Ved tilmeldinger fremadrettet vil træningsleder sende en 
mail retur at tilmeldingen er noteret.

◦ 25/8: Targetting + Platform m. Jan Østergård
◦ Søndag i Oktober dina eller jan nielsen
◦ Efterår: Sporkursus

9. Sociale medier

• Konkurrencer og løbende initiativer
◦ 3-4 små facebook-konkurrencer om året.

Bestyrelse+suppleanter kan ikke deltage.
Præmier kan være ting fra shoppen/fodder.

• DcH Lindholm for medlemmer (facebook), formålet er information 
til medlemmer, at fremme lysten og dyrke interessen for 
hundearbejde
◦ Det er ikke OK at lægge i gruppen:

▪ Opslag om køb/salg/indsamlinger/spam
• Den slags henvises til opslagstavlen i klubhuset. Kasper 

redigerer velkomst/retningslinier.
▪ Private hundeskoler (f.eks. privat hundeskole med faste 

træningsgange i lydighed)
◦ Det er OK med opslag til et relevant kursus der kan dygtiggøre 

vore hundeførere, give inspiration og viden de kan tage med 
hjem i klubben.
▪ Lokalforeningens egne kurser (f.eks. ’Legebelønning’).
▪ Kurser inden for DcH (f.eks. hundeførerdag)
▪ Eksternt kursus (f.eks. Spor)

Kasper

10. Aktivitetsudvalg

Afslutningsfest 2018, Lørdag d. 3/11
• Bookning af lokale

Mulige aktiviteter (kun ideer):
• Foredrag ”Senior Hunden”, charlotte vil gerne komme og fortælle
• Vin
• Førstehjælp

Irene + Claus

11. Eventuelt

• Kaffe-abonnement - godt nyt for alle kaffedrikkere:
◦ Fri kaffe/the ½ år: 150 kr. 

(100 kr. for resten af sæsonen indtil sommerpausen).
◦ Martin skriver udkast til poten og en seddel til køkkenet

▪ mobile pay ”kaffekort”
• Shop: vi har nu også handsker

◦ Husk: send en mail rundt hvis du synes der mangler noget i 
shoppen

• Køkkenet trænger til fornyelse
◦ Ulla fremstiller udkast over ’nemme’ tiltag vi kan gøre

• Der blev diskuteret løst og fast om hvad der ellers af muligheder for 
renovering af køkken/klubhus, og hvad der trænger. Nyt punkt til 

Alle



næste dagsorden: Renovering.
• Rally har efterlyst targetplader – kasper har købt en hel stak der 

lægges i rallycontaineren.


