
DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING
DcH-Lindholm, Gammel Hvorupvej 61, 9400 Nørresundby
Sekretær Martin Karlsen, e-mail: sekretaer@dch-lindholm.dk

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 31/7-2018 kl. 18.30

Indkaldt: Tanya Bach Kjeldsen, Kasper Ottesen, Ulla Jensen, Martin Karlsen, Claus 
Topp, samt suppleanterne Rikke Jungersen og Irene Lønvig

Afbud: Kasper Ottesen, Rikke Jungersen og Ulla Jensen

Referat

Pkt. Tekst Ansvar

1. Formanden har ordet

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

Orientering:
• Udtrædelse af bestyrelse:

Kasper har meddelt han stopper som træningsleder og han og Rikke 
stopper i bestyrelsen grundet manglende tid og personlige årsager.

• Suppleant Irene Lønvig nu tiltrådt bestyrelsen

Siden sidst:
• Nyt fra kredsrådsmøde onsdag 20/6

◦ Orientering endnu en gang fra landsen om bambora online betaling
◦ Persondata: landsen opfordrer til at skrive med småt på 

arrangementindbydelser ’at der tages billeder’
◦ Det der tidligere hed Årbog hos landsen hedder nu Håndbog
◦ Orientering om erhvervsforsikringsudgifter ved landsen
◦ Foreninger opfordres til at kasserere giver ’kig-adgang’ i netbanken

til deres formænd – kontakt spar nord og få sat det i værk (Claus)
◦ Kredsen afholder hundeførerdag 7/10
◦ Orientering fra dommer ole: der er dommermangel!
◦ Orientering om konkurrencer: fra 2019 er det slut med at sætte max

antal deltagere på A+E, ej længere tilladt at prioritere hundeførere 
fra egen kreds over hundeførere fra andre kredse.
Bestyrelsen havde en god diskussion, DcH Lindholm vil arbejde på
forslag om betaling ved tilmelding for at gøre det uøkonomisk at 
’dobbeltbooke’ flere konkurrencer end man agter at deltage i.

◦ Landsen overvejer at slække på C-programmet for at få flere 

Tanya
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hundeførere ’gjort interesseret’, DcH Lindholm opponerede mod 
dette til kredsmødet.

◦ Krav om at lokalkonkurrencer nu tastes ind i dch-resultat, så det 
bliver nemmere at dokumentere oprykning.

◦ Initiativfonden er åbnet, deadline 11/8, de holder møde 25/8
• Rally 9/6

◦ Eftersendelse af 3. plads pokal, hvem skal modtage den og hvad 
skal der stå (Tanya)

• Skt Hans 23/6
◦ Flot fremmøde, og det var et hyggeligt arrangement. Vi vil gerne 

have nogle flere af disse sociale arrangementer i fremtiden.

Huskeliste
• Kredsrådsmøde torsdag 13/9

2. Sekretær

Konstituering af træningsudvalg
• Claus: Tilmeldinger og henvendelser fra nye medlemmer
• Tanya: Henvendelser fra medlemmer
• Martin: Information / praktisk gris / henvendelser fra trænere
• Vi skal på sigt også finde en person i trænergruppen til at deltage i 

træningsudvalget

Opstart efter sommerferien
• mandag 13/8 + torsdag 16/8
• Træningstiderne rettet lidt til for at få kabalen til at gå op.
• Holdfordeling som før sommerpausen, hvalpe-hundeførere der 

fortsætter er samlet på to unghundehold.
• Fortsættere på unghundeholdene kontaktes for opkrævning kr. 325,- 

(Claus)
• Udsende info-mail til trænere om sæsonstart, tjekke 

hold+træningstider+bestyrelsesrokade (Martin)
• Udsende info-mail til medlemmer om sæsonstart+bestyrelsesrokade 

(Martin)

Hvalpehold
• Vi arbejder på at oprette tre hvalpehold
• hvalpehold starter: torsdag 16/8 + mandag 20/8
• Hvalpeafslutning lørdag 17/11
• Hvalpetrænere indkaldt til opstarts-møde 8/8 kl. 19:00 (Martin)

◦ Træningstider
◦ Hold
◦ Praktisk omkring hvalpeafslutning
◦ Eventuelt

• Hundeførere kontaktes for tilmelding+opkrævning kr. 1100 (Claus), så 
vi kan sætte hold tirsdag inden opstarts-mødet (Martin)

• Udsende mail til hvalpehundeførere med informationer til sæsonstart 
efter overstået opstarts-møde onsdag med hvalpetrænere (Martin)

Martin
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Trænermøde tirsdag 21/8 kl. 19:00
• Indkaldelse (Martin)
• Orientere om retningslinier for tilskud (Claus)
• Finde plads til hunde på venteliste
• Træningsudvalg

Huskeliste Kurser – opdateres hvis der sker nyt
• Kurser 2018

◦ Lørdag 25/8 ”Platform og target” med Jan Østergård
▪ NB. måske vi skal udskyde kurset til oktober?
▪ Jan kontaktes for status-tjek før vi går videre i planlægning 

(Tanya)

◦ Søndag 21/10 ”Grundfærdigheder” med Catja Pedersen
◦ Onsdag 19/9 Foredrag ”Senior Hunden” v. Charlotte (martin sender

indbydelse når tiden nærmer sig)

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

Kontaktes og sig vi ikke har glemt ham (Martin)
▪ Antal kursusgange?
▪ Datoer?

◦ Spor m. Rene Otkjær?
◦ Lydighedskursus m. Sidse Nielsen?
◦ Hvalpeinstruktørkursus?
◦ Rally kursus?

▪ Rikke Svensson?
▪ Iben Marianne Pedersen?

3. Økonomi
• Medlemsantal 1/8-2018: 112
• Status Juni + juli: ok
• Olivers abonnement opsagt (unødig udgift 1000 kr/år)
• Oplæg om tilskud til kurser

◦ Bestyrelsen havde en god diskussion om tilskud
Opdatere dokument med retningslinier og rundsende til bestyrelsen 
(Martin)

◦ Claus kommer og fortæller om tilskud til næste trænermøde

Claus

4. Klubhus og køkken m.m.

Udlån og bemanding – opdateres og bemandes hvis der sker nyt
• Lørdag 15/9 eftersøgningstjenesten, forplejning ej ønsket men Tanya 

vil vende tilbage til Knud om det nu også kan passe.
• Søndag 21/10 Retrieverklubben – NB. Kræves der bemanding?
• Lørdag 10/11 trænerudd. Modul 4, ?? personer (Tanya + ??)

Ulla
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5. Projekter og tovholdere

Gennemgang af projekter – er der nyt? Er der noget bestyrelsen skal tage 
stilling til?

• Sponsor OK (Tanya)
• Sponsor: Nyt DcH-skilt (Irene)
• Renovering af klubhus (tovholder: Ulla)
• Kontor – oprydning og udsmidning af ragelse (Tanya + Irene)
• Depotrum – oprydning og en fryser ud i depotet (tovholder: Claus)
• Aktivitetsbane (Martin + Ulla)
• Shoppen (Tanya)
• Trænergaver m. DcH Lindholm tryk (Tanya)
• DcH Støvring dialog om samarbejde (Tanya)

Forslag:
• Overdækning på terrassen (martin)

Martin

6. Planlægning

• Arbejdsdag 19/8 (Martin + Irene)
Fremstille liste over opgaver og udsende indbydelse

• Kursus 25/8 ”Platform og target”
◦ Køkkenpersonale (morgenmad + frokost + eftermiddagskaffe)
◦ NB. før yderligere planlægning afventer vi status hos Jan jf. pkt 2 

kurser
• Lokalkonkurrence 3/11

◦ Leje af millitærområde?
◦ Spor-arealer?
◦ Dommere?
◦ Hjælpere, antal?

2019:
• Nordisk DM 2019 – hvornår får vi besked?

◦ Dato?
• Dch 2019

◦ Dato?
• Rally 2019

◦ Dato?

Martin

7. Aktivitetsudvalg

Opdateres hvis der er nyt
• Vin-smagning 6/10

◦ Nb. deltagerantal
◦ Indbydelse

• Afslutningsfest 2018, Lørdag d. 3/11

Irene

8. Eventuelt

Kaffeordning igen i den nye sæson, 100kr for alt det kaffe du kan drikke indtil 
årsskiftet (Martin)

Alle
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