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

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

DcH–Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: 04/04-2018 kl. 18.30
Indkaldt: Tanya Bach Kjeldsen, Kasper Ottesen, Ulla Jensen, Martin Karlsen, Claus Topp, 

samt suppleanterne Rikke Jungersen og Irene Lønvig

Ikke tilstede:

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

Næste møde:
• Onsdag d. 9/5 kl. 18:30
• Irene sørger for mad

OK Sponsoraftaler
• (datoer og bemanding)

◦ Ingen arrangementer indløbet endnu, Aksel gået i flyverskjul?
Tanya kontakter peter benzin

Tilskud friluftsrådet, frist 1. juni 2018
• Ide-forslag – vi tager det op igen på næste møde.

◦ Naturlegeplads / hunde-klatrebane ?
◦ (Nye containere?)
◦ Overvej: Hvad er muligt ifht. vores forpligtelser/samarbejde med 

militæret og inden for rammerne af friluftsrådets tilskudsordning?

Kreds/Lands
• Siden sidst: Landsmøde 17/3 i Vejen. Peder deltog
• Kredsrådsmøde 20/6: Tanya + kasper

Tanya

2. Økonomi:
• Status overdragelse igen

◦ Claus og Tanya mangler en tur i banken og så er alt ok.
• Medlemsantal 4/4-2018: 111 medlemmer
• Status marts 2018: Alt stemmer, ingen bemærkninger.
• Forsikring

◦ Klubben har en dyr erhvervsforsikring, Claus forhandler med Tryg 
om tilbud på billigere forsikring.

• Tilskud fra kommunen: Ok, tilskud for seneste kursus er allerede gået ind.
• Nøgle: Claus har nu en nøgle til klubhuset

Claus

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

• Siden sidst: Onsdag 28/3 18:30-21:30, dommerudd, Ulla + Martin
◦ Tilfredshed fra Ole og Lars

Ulla
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• Onsdag 23/5, dommerudd. 4 pers 18:30-21:30
◦ Ostemad+kaffe 21:00. Ulla
◦ Ole har bestilt 5 B-hunde: fremadsendelse, fri-ved-fod, dæk, spring.

• Lørdag 26/5 grundtrænerudd. 17 personer. Tanya + Kasper
• Lørdag 10/11 trænerudd. Modul 4, ?? personer. Tanya + Kasper
• Lørdag 2/6 – hus udlånt til medlem, bryllupsreception. Leje kr. 250.
• Medlemsservice: Ved henvendelse kan bestyrelsen beslutte at udlåne 

klubhus til medlem 500 kr. for en dag, 250 kr ½ dag.

Indkøb:
• øl/vand: Vi henter selv indtil videre

◦ Ulla har været i Bilka og købt stort ind. Stor tak til Jesper for at 
hjælpe med varevogn, slid og slæb.

• På sigt skal det lille rum gøres klar til at et bud kan stille varer derind og 
afhente tomme kasser.

• Ulla undersøger fortsat om der kan findes leverandør der vil bringe ud.

Kageliste:
• Vi har nu i fryseren – Nb. Undgå spild, lun kun små portioner ad gangen:

◦ Frikadeller
◦ Pølsehorn
◦ Hindbærsnitter

• Der hænges ny ’bageliste’ op i klubben, bestyres af Ulla
• Koordinerer ’torsdagsforplejning’ med Karna (ulla)

Andet:
• Skadedyr

◦ Tegn på der har været dyr i ’kælderen’

4. Renovering
• Køkken

◦ Ulla præsenterede en vision for køkkenet samt undersøgt indkøb af 
inventar fra ikea.

◦ Bestyrelsen diskuterede idéerne til køkkenrenovering.
Stikord: flytte dør + bjælke, mere køkkenbordsplads, 
opvaskemaskine, omrokering/udsmidning af inventar, plads til flere 
personer i køkken.

◦ Der fremstilles en skitse, denne danner udgangspunkt næste gang 
emnet behandles (ulla)

• Klubhusets stand, indendørs/udendørs
◦ Kasper er i famillie med en tømrer, de tager et kig på hvad der er 

muligt med dør og bjælker ved køkkenet og ellers klubhusets stand 
(hvor længe kan vinduer og brædder m.m. holde).

Ulla + 
Kasper

5. Træningsleder
• Status

◦ Opdateret pladsoversigt lægges på hjemmeside (martin)
◦ Aftentræning kabale: Et par hundeførere bytter plads mandag/torsdag 

men ellers ikke det store.

• Næste trænermøde Tirsdag den 17/4 kl.19:00
◦ aspiranter, tilmeldinger, forflytning fortrinsret, evaluering kursus.

• Kurser 2018
◦ Siden sidst: 31/3 lydighed helle damkjær

Kasper



▪ mange positive tilbagemeldinger modtaget
◦ 13/6 Foredrag ”Senior Hunden” v. Charlotte 
◦ 25/8 Targetting + Platform m. Jan Østergård
◦ 21/10 Katja Pedersen
◦ Efterår: Spordag m. Connie Riddersholm?

• Kurser 2019 i støbeskeen
◦ Spor weekend: Rene Otkjær?
◦ A-træner forløb om eftersøgning?

▪ Kontakt Michael Thygesen og høre om han er interesseret?
◦ Lydighedskurser:

▪ Martin Knudsen?
▪ Berit Kristensen?
▪ Helle Damkjær?

◦ Hvalpe instruktørkursus
◦ Rally kursus

▪ Rikke Svensson?
▪ Iben Marianne Pedersen?

• Konkurrencer 2018
◦ DcH 5/5

▪ Tilmeldinger dags dato: 7 C, 18 B
▪ hjælpelister – bemanding

• prikke til de sidste og hører ad om de kan hjælpe (kasper)
▪ dommere, bestilt
▪ Sporarealer: Tanya spørger Pedersen

• Claus pointerede vi mangler sporlæggere
◦ Rally 9/6

▪ Tilmeldinger dags dato: 25
▪ Dommere: Nanna har skaffet dommere
▪ Jette har sendt køreplan for forløbet

• Nordisk Mesterskab 2019 april
◦ Lindholm tilbød igen at afholde delen med rundering + feltsøg

• Naturmødet 2018 (24/25/26 maj)
◦ Status på delt Lindholm/Hjørring stand – kasper i kontakt med John 

Berman.

6. Jubilæum 60 år
• Detailkoordinering af de sidste ting gøres efter oprydningsdagen.
• Program

◦ Kasper gennemgik programmet
◦ Vi skal lige have fat i de ’gamle’ i klubben for et par gode historier fra

gamle dage, som Tanya kan bruge når der bydes velkommen.
• Aktiviteter

◦ Forskellige opvisninger
• Bemanding

◦ vi prikker til de sidste hjælpere
• Forplejning (ulla, rikke, irene)

◦ 300 frikadeller (Tanyas fru moder opstarter frikadelle-produktion)
◦ kartoffelsalat
◦ pølser
◦ Sodavand, 1 ½ liter flasker (vurder rester efter oprydningsdagen)

Kasper + 
Martin



7. Sekretær:
• Bestyrelse google kalender

◦ Alt må skrives i denne kalender – det gælder både bekræftede datoer 
og forslag til datoer for arrangementer (hust at notere det er forslag).

◦ Alle er med, ulla har dog lidt it-problemer (martin)

• Mail
◦ Skriv til hele bestyrelsen inkl. suppleanterne:

bestyrelse@dch-lindholm.dk
◦ Claus vil gerne have outlook sat op så kasserer-mailen står som 

afsender. Claus tager computeren med i klubben ved lejlighed og 
martin hjælper.

• Hjemmeside
◦ rydte op i listen over bestyrelsesmedlemmer (martin)

• Kaffe-ordning
◦ Sat i værk, vi kører indtil sommerpausen og ser hvordan det går. Skriv

mail til medlemmer (martin), læg på facebook (kasper).

• Arbejdsdag søndag d. 19 august
◦ Forslag: Rydte plads overfor container til ekstra træningsareal?
◦ Maling af bord/bænke/træværk
◦ Udskiftning af planker ved fordøren.
◦ Udbedre/sikre hytten mod skadedyr?

Martin

8. Aktivitetsudvalg
• Oprydningsdag 15/4 kl. 10

◦ Arbejdsopgaver
▪ Irene gennemgik listen med opgaver

◦ Forplejning
▪ Vi har pølser i fryseren

• Afslutningsfest 2018, Lørdag d. 3/11
◦ Trænergaver med lindholm tryk. Der udarbejdes/undersøges 

valgmuligheder (Tanya) 

• Vin-smagning til efteråret? (nb. deltagerantal)

Irene + 
Claus

9. Shoppen
• Bestilt liner, sporliner, apport
• Læderdummy
• Vi er opmærksomme på det er tid til hvalpestart efter sommerferien og 

skal fylde butikken op i god tid så vi har tingene klar når hvalpene 
kommer.

• Konkurrence facebook, en line udloddes i præmie.

Tanya

10. Eventuelt
• Sponsor

◦ Irene har fået henvendelse om mulig sponsor, bestyrelsen er positiv.
◦ Irene tager en snak med mulig sponsor vedr. omfang af sponsorat.

• Mail fra Jan til alle DcH klubber vedr. Body-shop ’gåtur mod animal 
testing’ 6/5
◦ Der er intet koordineret fra centralt hold i DcH at forholde sig til.

Alle
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◦ Det er bestyrelsens holdning at vi ikke planlægger og afholder andres 
arrangementer.

• Vi får et par aspiranter fra DcH Aalborg

• Tilskud til kurser:
◦ Jette + Nanna: Nosework
◦ Kasper: grundfærdigheder + apportering

• Kontor-rummet:
◦ Alt for meget uvedkommende trafik på kontoret
◦ Hold døren lukket, sluk lyset og jag gæsterne ud.

• Medlemsliste
◦ Tendens: Vore medlemmer glemmer at give besked når de skifter 

adresse + mailadresse.


