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

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

DcH–Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: 06/06-2018 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. 1/8 kl. 18:30
• Tanya sørger for mad

Huskeliste:
• Kredsrådsmøde onsdag 20/6: (Tanya + kasper)

Tanya

2. Sponsor:

• OK (tanya)
◦ Intet nyt - afventer stadig OK vender tilbage med ny 

kontaktperson.
• Skilte (irene) – intet nyt

Tanya

3. Økonomi:
• Medlemsantal 6/6-2018: 112 medlemmer
• Status maj 2018 – godt flow, ellers intet at bemærke
• Bilag – afleveres til kasserer – der findes nu en plasticlomme for 

bilag til claus i skabet på kontoret
• Hjemmeside nu helt opdateret med dch-numre 
• Forsikring

◦ Tilbud fra Codan
◦ Vi stopper nu jagten, det ser ikke ud til det kan betale sig at 

skifte erhvervsforsikring.
• Claus fremlagde oplæg om bestyrelsesudvalg

◦ Stikord: hjælpe med opgaver; løfte administrative opgaver; 
planlægning; finde hjælpere; tage imod tilmeldinger m.m.

Claus

4. Klubhus og køkken m.m.

Indkøb:
• Der mangler øl og vand (martin kører en tur i bilka, der er tilbud)
• Efter sommerferien: vi skal have fundet en leveringsaftale.
• Der hænges en indkøbsseddel på opslagstavlen (Ulla) - skriv på når 

der mangler varer til køkkenet.

Ulla
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Undgå madspild:
• Kun lidt pålæg ud ad gangen – resten i fryseren!

Affaldssortering:
• Ej behov for pose til rent pap/papir i klubhuset.

Forbrugsvarer:
• Opvaskemiddel findes i depotrum
• Køkkenruller i skabe under disken

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

Udlån og bemanding – opdateres og bemandes hvis der sker nyt
• Lørdag 16/6 – hus udlånt til Peter Benzin, reception (nøgle 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)

5. Projekter og tovholdere:

• Renovering af klubhus (tovholder: Ulla)
• Kontor - oprydning og udsmidning af ragelse (Tanya + Irene)
• Depotrum - oprydning og en fryser ud i depotet (tovholder: Claus)

Nyt fra:
• Aktivitetsbane (Martin + Ulla)

◦ Ansøgning om midler indsendt til friluftsrådet 31/5.
Vi venter tilbagemelding august/september.

• Shoppen (Tanya)
◦ Salget er gået så godt at vi er nødt til (igen) at fylde shoppen før 

sæsonstart.

Martin

6. Evaluering

• Dommeruddannelse 23/5
◦ Melding om tilfredshed fra dommer ole.

• Grundtræneruddannelse 26/5
◦ Tanya viderebragte rosende ord om værter og hundeførere der 

var prøveklude.

Tanya

7. Pause: 

8. Planlægning:

Kommende arrangementer  – er der f.eks. noget bestyrelsen skal tage 
stilling til?

• Skt Hans 23/6 (Irene + Martin)
• Arbejdsdag 19/8 (Martin)
• Kursus 25/8 ”Platform og target” (kasper)

▪ skaffe køkkenpersonale (morgenmad + frokost + 
eftermiddagskaffe)
• kasper hører en af deltagerne om de vil hjælpe

Martin



Status: Rally stævne 9/6
• Pokaler ok
• Sponsor ok
• Hjælpere ok
• Program + dommersedler ok
• Alle deltagere har betalt
• Klargøring til stævne (Irene+Rikke+Kasper+Martin mødes fredag 

13:30 og gør klar)

9. Træningsleder
• Tilskud og kurser

◦ Kasper rundsender til bestyrelsen for kommentarer, 
retningslinier for støtte til kurser uden for klubben.

◦ Bestyrelsen havde en god diskussion om den række af kurser vi 
afholder i egen klub. Initiativet skal ses som en investering i 
vore trænere og et højt niveauet i dch.

• Status hvalpeafslutningen
◦ Der blev på dagen afholdt prøve for de hundeførere der ønskede 

samt fællestræning.
◦ 23 hvalpe-hundeførere fortsætter efter sommerferien
◦ Benny + Betty + Karna kører videre med hvalpene indtil 

sommerpausen.
• Opstart efter sommerferien (mandag 13/8 + torsdag 16/8)

◦ Kasper indkalder hvalpetrænere til møde om ny hvalpesæson
• Hold efter sommer

◦ to nye hvalpehold på hver otte hunde
◦ alle andre hold er det samme som før

• Der er hunde på venteliste til
◦ Unghundehold
◦ C-hold

• Næste trænermøde Tirsdag den 21/8 kl.19:00
• Claus tilbød at stå for tilmelding af nye hunde så kasper kan bruge 

kræfterne på at skabe aktivitet, efteruddannelse af trænere osv.

Huskeliste Kurser – opdateres hvis der sker nyt
• Kurser 2018

◦ Lørdag 25/8 ”Platform og target” med Jan Østergård
◦ Søndag 21/10 ”Grundfærdigheder” med Catja Pedersen
◦ dato kommer ”Spor” med Connie Riddersholm (det bliver efter 

sommerferien)
◦ dato? Foredrag ”Senior Hunden” v. Charlotte (martin finder en 

dato sammen med charlotte)

• Kurser 2019 i støbeskeen
◦ A-træner forløb om eftersøgning m. Michael Thygesen

▪ Vi har positivt tilsagn fra Michael - Kasper vil vende tilbage 
til ham snarest.

◦ Spor weekend: Rene Otkjær?
◦ Lydighedskurser:

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

◦ Hvalpe instruktørkursus
◦ Rally kursus

Kasper



▪ Rikke Svensson?
▪ Iben Marianne Pedersen?

10. Aktivitetsudvalg

Aktiviteter – opdateres hvis der er nyt
• Afslutningsfest 2018, Lørdag d. 3/11

◦ Trænergaver: Idéer til udvalg af beklædning fremlægges næste 
møde (Tanya)

◦ Kingsmoor trykker/broderer gratis, Claus medtager sin 
kingsmoor-vest fra eftersøgningstjenesten til næste møde så vi 
kan se kvaliteten.

• Vin-smagning til efteråret. Dato foreslået 6. oktober (nb. 
deltagerantal)

Irene

11. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt

Alle


