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

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 3/10-2018 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. 7/11 kl. 18:30
• Irene sørger for mad igen

Siden sidst:
• Onsdag 12/9 Dommer Ole
• Kredsrådsmøde torsdag 13/9

◦ Tanya orienterede om hvad der rør sig i kredsen
• Lørdag 15/9 eftersøgningstjenesten
• Foredrag ’senior hunden’ 19/9

Huskeliste
• Kredsrådsmøde onsdag 14/11 (Tanya + Irene)

Tanya

2. Træningsudvalg

Siden sidst:
• Lørdagstræning fra og med 29/9
• Hvalpetrænermøde tirsdag 2/10-2018 kl. 19.00

◦ Alt det praktiske omkring hvalpeafslutning er nu på plads, Steen 
købsted kommer og hjælper.

◦ Pokaler - 1.- 2.- 3.-plads  x 3 hvalpehold (Tanya)

Næste trænermøde:
• Onsdag 30/10-2018

◦ Holdønsker sæson 2019
◦ Træning aflyst lørdag d. 10/11 – klubhus/areal udlånt til 

træneruddannelsen, benyt ikke fennerne da de helst skal være 

Tanya + 
Martin + 
Claus
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’friske’ til uddannelsens kursus i sporinstruktion.
◦ Afslutningsfest

Lørdagstræning fra og med 29/9
• Klubhuset er udlånt til træneruddannelsen lørdag d. 10/11 vor normale 

træningsaktiviteter denne dag aflyses. Kun B-banen må benyttes.
◦ Skrive huske-mail til trænere at der ikke er træning denne dag 

(Martin)

Tilmeldinger resten af 2018 er nu lukket
• Vi åbner for tilmelding igen i sæson 2019

Huskeliste Kurser – opdateres hvis der sker nyt
• Kurser 2019 i støbeskeen

◦ Internt trænerkursus: Forløb om eftersøgning m. Michael Thygesen
(Tanya + Martin snakker sammen og vender tilbage til michael)

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

▪ Evt. høre Dina om det var noget?
◦ 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.

3. Økonomi
• Medlemsantal 1/10-2018: 142
• Kursus 25/8 status – inden for budgettet
• Status September: OK
• Varelager skal vi huske at opgøre til årsafslutningen
• Hundeførerdag 7/10-2018, afholdes af kredsen

◦ DcH Lindholm dækker kursusudgift for sine trænere

Claus

4. Klubhus og køkken m.m.

Udlån og bemanding – opdateres og bemandes hvis der sker nyt
• Søndag 21/10 Jan fra Retrieverklubben

◦ Behøver ingen bemanding – nb. sørg for der er rent før de kommer
• Lørdag 10/11 trænerudd. Modul 4, ?? personer (Ulla + Irene, Tanya 

kommer senere)
• Mandag 12/11 Aksel fra danske retrieverklub kl. 17 – 22

◦ Ingen bemanding
◦ Behov for at låne projektor

Skadedyr
• Status: 10 rotter i fælden indtil videre
• Udbedringer:

◦ Hul i gulvet er nu lukket , tak Claus

Ulla
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◦ Vi skal have rottespær installeret (Claus)
• Fælder under vasken beholdes indtil videre, hul under vasken lukkes 

når vi er helt sikre på rotterne er væk

Køleskab i køkken
• Skal køres på lossepladsen snarest muligt (Claus)
• Ulla giver de frosne frikadeller bort som godbidder

Reparation
• Dryppende hane i depotrum repareret - tak til Hans for hjælpen

5. Sekretær

• Pladsmand - plæneklipper
◦ Peder snakker med Daniel om at hjælpe til med græsslåning

• Status nøgler: klubhus / depot / container
◦ Nøgler bestyres af Irene – skal du bruge nøgle så snak med Irene!

▪ Alle udleverede nøgler er nu ført til protokols
◦ Containernøgler har vi rigeligt af nu, så ingen trænere behøver 

mangle

Irene

6. Planlægning

• Lokalkonkurrence 3/11
◦ Indbydelse og tilmeldingssedler

▪ Sidste tilmelding 20. oktober
◦ Status:

▪ Spor-arealer – peder har skaffet arealer (Claus + Tanya)
▪ Skaffe dommere (Tanya)

• 1 dommer til C
• 2 dommere til B

▪ Hjælpere (Claus)
• jesper + peder har skaffet de hjælpere de skal bruge til 

klasserne 
• Vi mangler ikke flere hjælpere

◦ Rally
▪ Tanya har snakket med Nanna og Jette, de har alt hvad de skal 

bruge
◦ Morgenmad, rundstykker ost og kaffe (Ulla)
◦ Bestille pokaler dch+rally (Tanya) 
◦ Hjemkaldelse af vandrepokaler (Tanya)
◦ Dommergaver ”2 voksne og 2 børn” (Claus)
◦ Sølvbryllup Annette/Torben tidligere på året - gave

2019:
• Dato for arrangementer

◦ Nordisk DM 2019 april - afholdes af Hjørring
◦ Dch 2019

▪ Første weekend i maj, dvs. lørdag 4. maj eller søndag 5. maj

Martin + 
Tanya
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◦ Rally 2019
▪ Grundet travlhed i foråret ønsker vi at lægge dato efter 

sommerferien
• Tjekke op med Jette og Nanna (Tanya)

7. Projekter og tovholdere

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

• Sponsor OK (Tanya)
◦ Arrangement d. 6. december i Kvickly

• Renovering af klubhus (tovholder: Ulla)
• Depotrum – oprydning og en hævet plade som fodersækkene kan stå på

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

◦ Første bestilling gået godt
◦ Tanya bestiller først nye liner til næste år

• Trænergaver m. DcH Lindholm tryk (Tanya)
◦ Trænergaver gives til juleafslutning
◦ Fleece + bukser
◦ Skema med mål og muligheder kommer op i klubhuset (Tanya)

▪ Sende information til trænere herom (Martin)
◦ Broderi – lindholm-logo og navn

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

◦ Dato for udflugt til Nibe
▪ Søndag 27. januar – giv Kaj et praj (Martin)

Alle

8. Aktivitetsudvalg

Opdateres hvis der er nyt
• Vin-smagning 6/10 flyttes til februar 2019
• Afslutningsfest 2018, Lørdag d. 3/11

◦ Som altid gratis deltagelse for trænere inkl. påhæng

Irene

9. Eventuelt

• Guldbryllup Peder 16/11 kl. 8:00 - gave

Alle
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