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

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 5/9-2018 kl. 18.30

Indkaldt: Tanya Bach Kjeldsen, Ulla Jensen, Martin Karlsen, Claus Topp, Irene Lønvig

Afbud:

Referat

Pkt. Tekst Ansvar

1. Formanden har ordet

Næste møde:
• Onsdag d. 3/10 kl. 18:30
• Irene sørger for mad

Siden sidst:
• Afholdte aktiviteter

◦ Arbejdsdag 19/8
◦ Kursus platform og target 25/8

▪ I fremtiden forsøger vi at undgå at lægge aktiviteter i den første 
måned efter træningsstart, så medlemmerne har tid til at komme
i gang igen og det bliver knap så hektisk for arrangører og 
deltagere.

Huskeliste
• Kredsrådsmøde torsdag 13/9 (Tanya + Martin)
• Eftersendelse af 3. plads pokal fra rally 9/6

◦ Sagen nu lukket grundet uklarhed om hvilken deltager der skulle 
have haft pokalen. Ingen har meldt sig på banen. Vi har pokalen 
stående skulle vedkommende engang dukke op.

Tanya

2. Kredsinstruktøruddannelsen

DcH Lindholms indstilling af Kasper til Kredsinstruktøruddannelsen
• Bestyrelsen er ikke i tvivl om Kaspers evner som træner og hundefører.
• Bestyrelsen betvivler Kaspers engagement i dch bl.a. grundet 

straksudtrædelse af tillidsposter, kan ej længere have hold på 
træningsdage, udmeldinger om pause, svær at komme i kontakt med og
’under radaren’ generelt.

Martin + 
Tanya
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• Kredsinstruktøruddannelsen varer 2 år, koster dch landsen ca. 18-
20.000 kr, og kræver man har den fornødne tid og engagement til at 
gennemføre uddannelsen.

• Bestyrelsen besluttede at orientere Morten Jensen fra kredsens 
uddannelsesudvalg om disse bekymringer, og samtidig opfordre til de 
tager en snak med Kasper om instruktøruddannelsen.

3. Træningsudvalg

Siden sidst:
• Hvalpetrænermøde 8/8-2018
• Opstart hvalpehold mandag 20/8
• Trænermøde 21/8-2018

◦ Mangler stadig et medlem fra trænergruppen, Benny har udtrykt 
interesse.

Næste trænermøde:
• Onsdag 30/10-2018
• Hvalpetrænermøde tirsdag 2/10-2018 kl. 19.00

◦ Høre Steen Købsted om han vil være dommer til hvalpeafslutning 
og hvis positiv, tilbud om at deltage i hvalpetrænermødet (Martin)

Lørdagstræning fra og med 29/9
• Holdfordeling – sætte nogle træningstider på og høre trænerne ad om 

det er ok, der tages udgangspunkt i tiderne fra sidste sæson (Martin)
• NB. Klubhuset er udlånt til træneruddannelsen lørdag d. 10/11 vor 

normale træningsaktiviteter denne dag skal flyttes/aflyses.

Huskeliste Kurser – opdateres hvis der sker nyt
• Kurser 2018

◦ Aflyst: Søndag 21/10 ”Grundfærdigheder”.
◦ Onsdag 19/9 Foredrag ”Senior Hunden” v. Charlotte

▪ Indbydelse og tilmelding (Martin)
▪ Kaffe (Ulla)
▪ Kage – spørge Tanyas mor (Tanya)

• Kurser 2019 i støbeskeen
◦ Internt trænerkursus: Forløb om eftersøgning m. Michael Thygesen

Nb. Michael er stadig positiv, vi har aftalt at kontakte ham sidst i 
september når han har finland overstået.
▪ Vi udvikler kurset sammen med Michael, hvad vil vi gerne 

have med?
▪ Antal kursusgange?
▪ Datoer?

◦ Spor m. Rene Otkjær
◦ Lydighedskursus m. Sidse Nielsen

▪ Claus har hørt fra Rene og Sidse at de er positive ”i vender bare
tilbage med datoer!”

◦ Hvalpeinstruktørkursus?
▪ Tanya kom med mange gode input til dette. Evt. høre Dina om 

det var noget?

Tanya + 
Martin + 
Claus
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◦ Rally kursus?
▪ Dialog med rally-trænere om hvad der kunne være aktuelt 

(Tanya)
▪ Kursus-økonomi afhængig af vi også kan finde deltagere med 

egenbetaling udover instruktørerne.

4. Økonomi
• Kommunen har udført revision af DcH Lindholms økonomi 2017

◦ Resultatet siger OK - men tilskud omkring køleskab indkøb sidste 
år spøger.

• Medlemsantal 1/9-2018: 142
◦ Alle har betalt pånær 1 ældre herre, som Claus vender tilbage til.

• Kursus 25/8 – status ej klar endnu.
• Status August

◦ Claus gennemgik økonomien, der er godt salg i køkken/shop. 
Bekymring om fodersalg. Bestyrelsen havde en god diskussion om 
foder, ”det er måske ikke noget vi bliver rige af men det skal også 
ses som medlemsservice”.

• Varelager skal vi huske at opgøre til årsafslutningen

Claus

5. Klubhus og køkken m.m.

Indkøb
• Der skal handles øl og vand (Martin)

Udlån og bemanding – opdateres og bemandes hvis der sker nyt
• Onsdag 12/9 18:30-21:30 Dommer Ole

◦ 20:30 Kaffe+ost+rulle (Ulla + Irene)
◦ Behøves 5 B-hunde, øvelserne er frit søg, Sid, Stå, Apport, 

Rundering (Tanya og Martin spørger rundt omkring)
• Lørdag 15/9 eftersøgningstjenesten. Der behøves ingen bemanding de 

skal bare låses ind(Claus sørger for nøgle)
• Søndag 21/10 Retrieverklubben – der plejer ikke at være bemanding, 

skal de have bemanding denne gang (Tanya)
• Lørdag 10/11 trænerudd. Modul 4, ?? personer (Tanya + ??)

Skadedyr
• Status

◦ 7 rotter fanget indtil videre
◦ Der var rotte i fælden i går, kommunens rottefænger kører sagen to 

uger mere.
• Udbedring fremadrettet, Rottefængeren kom med anbefalinger om at 

fjerne indgangsveje for rotter til klubhuset, bl.a.:
◦ Ledning der hænger mellem træer og gavl
◦ Grene der hænger ind over og går ned og rammer taget
◦ Tjekke udluftningsrist/ventilationsåbninger
◦ Lukke huller i gulvet og under skabe
◦ Ny bund i køkkenskab

Ulla
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Vedligehold af hytten – som vi skal tage aktion på
• Hane/sikkerhedsventil på varmtvandsanlæg i depotrum drypper

◦ Spørge Birthe om det er noget Hans vil kigge på (Martin)
• Knud siger det er tid til service på varmepumpe

◦ Det kigger Claus på

6. Sekretær

Pladsmand
• Aftalt med Peder han står for at koordinere græsslåning

◦ Tak til Leif og Birthe for at hjælpe med at køre havetraktor
Alarmen

• Skal ordnes (Claus)

Nøgler
◦ Vi skal have nye nøgler til klubhuset og separate nøgler til depot 

(Claus)
◦ Karna, Benny, Irene skal have nøgle til containeren (Claus)

Martin

7. Planlægning

• Lokalkonkurrence 3/11
◦ Indbydelse og tilmeldingssedler (Martin)
◦ Ekstraordinær leje af arel ej nødvendig, vi har allerede arealet om 

lørdagen jf. lejekontrakt.
◦ Skaffe spor-arealer (Claus + Tanya)
◦ Skaffe dommere (Tanya)

▪ 1 dommer til C
▪ 2 dommere til B

◦ Skaffe hjælpere (Claus)
▪ Evt. høre Jesper og Peder

◦ Hvad med Rally?
▪ Snak med Nanna og Jette hvad Rally behøver (Tanya)

2019:
• Dato for arrangementer?

◦ Nordisk DM 2019 april
◦ Dch 2019 – vi overvejer at lægge det i efteråret hvis vi også skal 

afholde nordisk i foråret.
▪ Overvejes drive-in C, drive-in B, evt. A hvis vi ikke får 

norddisk. Bestyrelsen diskuterede om vi har kompetencer til at 
afholde A-konkurrence.

◦ Rally 2019 juni

Martin

8. Projekter og tovholdere

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

• Sponsor OK (Tanya)
◦ Vi retter ny henvendelse til OK

• Sponsor: Nyt DcH-skilt (Irene)

Alle
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◦ Irene vil vende tilbage om vi kan få et nyt skilt
• Renovering af klubhus (tovholder: Ulla)

◦ Der måles op i køkkenet på fredag
• Kontor – oprydning og udsmidning af ragelse (Tanya + Irene)

◦ Rydtes om på fredag
• Depotrum – oprydning og en hævet plade som fodersækkene kan stå på

(tovholder: Claus)
• Aktivitetsbane (Martin + Ulla)

◦ Friluftsrådet er vendt positivt tilbage og har bevilget midler
◦ Irene foreslog vi også søger fonden ’Løvvangen-in-between’ for 

supplerende midler
• Shoppen (Tanya)

◦ Der undersøges ny leverandør, foretaget lille bestilling.
• Trænergaver m. DcH Lindholm tryk (Tanya)

◦ Tanya har fundet Softshell + Fleece indenfor budget!
▪ Vi skal have fat i vareprøver så trænere kan prøve størrelser

◦ Tanya gennemgik oversigt over frivillige i foreningen der modtager
trænergave

• DcH Støvring dialog om samarbejde (Tanya)
• Overdækning på terrassen (Martin)

◦ DcH Nibe har netop bygget udestue til deres nye klubhus.
◦ Kaj Pharsen har inviteret bestyrelsen til Nibe for en fremvisning og

snak om byggeforløb og fonde m.m.
◦ Vi skal lige have fundet et par datoer vi kan komme på besøg 

(Tanya)

9. Aktivitetsudvalg

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

◦ Indbydelse (Martin)
• Afslutningsfest 2018, Lørdag d. 3/11

◦ Status: Irene og Claus orinterede om at lokale er booket, der er 
sørget for opdækning, mad, servering, kaffe og småkager m.m.

Irene

10. Eventuelt Alle
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