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

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

DcH–Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: 09/05-2018 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. 6/6 kl. 18:30
• Ulla sørger for mad

OK Sponsoraftaler
• Tanya har kontaktet Peter Benzin

Status: Aksel ej længere kontaktperson, Peter vender snart tilbage 
til Tanya med vor nye kontaktperson.

• (ingen datoer og bemanding endnu)

Kreds/Lands
• Kredsrådsmøde 20/6: Tanya + kasper

Tanya

2. Sponsor
Irene arbejder videre med et evt. skilte-sponsorat mhp. udskiftning af falmet
dch skilt ved indkørslen.

Irene

3. Økonomi:
• Medlemsantal 9/5-2018: 112 medlemmer
• Status april 2018: Fin gennemgang, ingen bemærkninger
• Forsikring

◦ Modtaget tilbud om erhvervsforsikring fra Tryg, men det kan 
ikke betale sig.

◦ Tilbud fra Codan på vej

Claus

4. Klubhus og køkken m.m.

Udlån og bemanding:
• 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 2/6 – hus udlånt til medlem, bryllupsreception.

Ulla
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• Lørdag 16/6 – hus udlånt til Peter Benzin, reception. (nøglelevering 
aftalt med peder).

• Lørdag 15/9 eftersøgningstjenesten, forplejning ej ønsket MEN 
Tanya vil vende tilbage til Knud om det nu også kan passe.

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

Køkken på træningsdage
• Mandag: Ulla
• Torsdag: Karna (Karna jævnligt i kontakt med Kasper herom)

5. Friluftsrådet:

Projekt: Anlægning af aktivitetsbane til hunde.
• Bestyrelsen udpegede Ulla + Martin til at forme projektet og tage 

sig af det videre arbejde.

Ulla + Martin

6. Evaluering

• Oprydningsdag 15/4
◦ God opbakning og fremmøde, forplejning i top og flittige 

arbejdere - det gode initiativ fortsættes til arbejdsdagen efter 
sommer.

• Jubilæum 60 år 21/4
◦ Godt koordineret og afviklet arrangement.
◦ Flot fremmøde fra venner af klubben, kreds 1 og 

landsforeningen.
◦ Forplejning i top
◦ Næste gang overvejes:

▪ Forplejning: kun én ret så de forskellige tilbud ikke 
udkonkurrerer hinanden.

▪ Vi skal vi være bedre til at reklamere internt for sådanne 
arrangementer – altså tydelig informering i klubhuset om 
kommende arrangement.

• DcH 5/5
◦ Tilfredshed over bred kam – deltagere, hjælpere og dommere.
◦ Godt start-tidspunkt kl. 9.
◦ Forplejning

▪ God flow i køkkenet.
▪ Dommermaden også fin-fin.
▪ Mad på sporet godt timet.
▪ Ønsker til deltager-menuen næste gange: Pølser på grill

◦ Pokallevering AM-gravering noget rod
◦ Næste gang overvejes:

▪ Fast pris og leveringstidspunkt for pokaler så vi undgår 
ubehagelige overraskelser i 11. time

▪ Tidligere ud og skaffe hjælpere.
▪ Grill-pølser og bemanding
▪ Tænke over forskudt start
▪ Afholde to konkurrencer

• C drive-in
• B-A lydighed

Martin + 
Kasper



7. Planlægning

• Dommeruddannelse 23/5 18:30-21:30
◦ Kaffe på kanden, samt kl. 21:00 ostemadder 4 pers. (Ulla)
◦ Skaffe 5 B-hunde

▪ Første 3 hunde allerede skaffet: Tanya, Kasper, Martin
▪ Skaffes yderligere to hunde (Kasper)

• Naturmødet 2018 (24/25/26 maj) delt lindholm/hjørring stand
◦ Bestyrelse besluttet at Lindholm dropper deltagelse

(Kasper giver John Berman besked herom).
▪ Koordinering med Hjørring/John Berman udeblevet
▪ Knaphed i tid blandt Lindholms nøglepersoner til bemanding

• Rally Konkurrence 9/6
▪ Status-møde torsdag d. 24/5 kl. 21.00-21.15  
▪ Forplejning

• Grill pølser + kartoffelsalat
▪ Bestille pokaler (tanya)

• Antal? (Kasper vender snarligt tilbage med antal).
• Claus tilbød at hente pokalerne når de er færdige

▪ Fremstille og trykke program (martin)
▪ Fremstillet bemandingsliste og skaffer hjælpere (kasper)
▪ Hjælpere:

• 7 hjælpere på banen
• bemanding til køkkenet

▪ Hjælperopgaver:
• Tid og banehjælpere
• Opmærkning af bane, nedslæbning af redskaber og skilte
• Opstilling af små telte (det store telt skal ikke bruges)
• Græsslåning senest 2 dage før arrangementet

▪ Sponsorpræmier (tovholder: kasper)
• Kingsmoor (tanya)
• Hold udkig efter sponsorgaver (det gælder alle mand)

Alt kan bruges! Sidste år var vi hos:
◦ maxizoo nørresundby
◦ dyrelægerne i city syd
◦ veterinærsygeplejerskerne
◦ aalborg barf
◦ hirtshals hundepension
◦ din hundeservice

• Sponsor tilbydes omtale i program og på facebook.
▪ Dommergaver ej vin, men en gaveæske el. lign.
▪ Hjælpergaver vin

Martin + 
Kasper

8. Shoppen

• Det er bestyrelsen der varetager shoppen (beslutter hvilke varer der 
sælges i shoppen, hjemkøb af varer osv.).

• Der er nu styr på alt vi behøver til hvalpestart efer sommerferien
◦ Hirtshals hundepension - ok (Tanya afhenter).
◦ Egons liner (tanya bestiller det sidste)
◦ Tug-e-nuff trækkehalløj (kasper)

Tanya



9. Træningsleder

• Orientering om hvalpeafslutning
◦ Søndag 13/5 kl. 9-12
◦ 17 hunde
◦ Retfærdig dommer: Rikke

• Retningslinier for kursustilskud
◦ Rettes til efter tip fra Niels angående kommunale tilskudsregler

• Lørdag 25/8 ”Platform og target” med Jan Østergård
◦ For at give størst muligt udbytte af kurset til alle deltagere kan 

udvælges deltagerhunde af instruktøren i samarbejde med 
træningsleder.

Resten af emnet ej glemt men udskydes til næste møde

Kasper

10. Sekretær

• Orientering om persondataforordning - ikrafttræding 25/5
◦ Bestyrelsen udpegede ad hoc udvalg Martin + Claus til at bringe 

sagerne i orden inden 25/5.

Martin

11. Renovering

Emnet ej glemt men udskydes til næste møde

12. Aktivitetsudvalg

• Skt Hans arrangement lørdag d. 23/6.
◦ Fremstille invitation (irene) der rundsendes til medlemmer og 

hænges i klubhuset (martin)

Resten af emnet ej glemt men udskydes til næste møde

Irene

13. Eventuelt

• Claus: ”forsvaret har for mange år siden været oppe og inspicere 
terrænet og givet os lov til at fælde de træer vi vil i området ved 
klubhuset og ned til banen”

• Ide: Markere sæsonstart til august med socialt arrangement
’Sommerlydighedskonkurrence’?

• Initiativ: Tanya orienterede om dialog med vore venner i DcH 
Støvring vedr. samarbejde klubberne i mellem. F.eks.:
◦ Fællestræning
◦ Kurser
◦ Konkurrencer
◦ andet?
Videre forløb: Der tages en snak med Støvrings 
formand/trænerudvalg med henblik på at komme nærmere konkrete 
samarbejdsforslag (tanya + kasper)

Alle


