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

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 7/11-2018 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. 5/12 kl. 18:30
• Irene sørger for mad igen

Siden sidst:
• Udlånt klubhus 21/10 Jan fra retrieverklubben
• Lokalkonkurrence

◦ Der var kludder i klasselederrollerne
◦ Næste gang har vi et papir med ansvarlige for de forskellige 

opgaver på dagen
• Klubfest

◦ Success!
◦ Overvej:

▪ holde fest på en anden dag end konkurrencedagen
▪ julefrokost

• Trænermøde
◦ Indlæg omkring opførsel i klubben

▪ Har medført flere flere henvendelser som bestyrelsen besluttede
at reagere på.

Huskeliste
• Kredsrådsmøde onsdag 14/11 (Tanya + Irene)
• Guldbryllup Peder fredag d. 16/11 kl. 8:00 – gave (claus)
• Generalforsamling torsdag d. 24 januar

◦ Indkaldelse ud 3 uger før dvs. senest torsdag 3 januar.
◦ Ajourføre vedtæger med vedtætsændringer fra landsen

Tanya
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2. Sekretær
• Oplæg om trænertilgang

◦ Bestyrelsen enig om at høre navngivne personer om de er  
interesseret i at blive trænere hos DcH Lindholm

Martin

3. Træningsudvalg

Siden sidst:
• Trænermøde

Hold 2019
• Status
• Opsummering af trænerstab
• Gennemgang af holdønsker
• Bestyrelsen fremstillede oplæg til holdfordeling - dette behandles igen 

til næste møde i december:
◦ Hold 2019
◦ 3 Hvalpehold 2019
◦ Sporhold m. Charlotte

▪ Snakke med Charlotte om hvor ofte og hvor mange 
træningsgange (martin).

▪ Der mangler arealer - forudsætning for vi kan oprette sporhold.
• Bestyrelsen kender nogle landmænd, men disses jord vil vi 

kun trække på til at afholde konkurrencer.
• Et par medlemmer i klubben har adgang til marker. Spørge 

disse personer om de er interesseret i at DcH Lindholm 
træner sporhold på deres arealer (martin).

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

◦ Internt trænerkursus: Forløb om eftersøgning m. Michael Thygesen
▪ 8 hunde
▪ Foreløbige program:

• Weekend:
◦ Lørdag: Klubhus/millitærterræn - teori og praktiske 

øvelser
◦ Søndag: Skov - træne eftersøgning sammen med 

michaels hundeførere fra langå
• Opfølgning en lørdag/søndag noget tid senere:

◦ Skov – træne eftersøgning, opfølgening med Michael
▪ Vi skal finde datoer til Michael hvor vi er ledige:

• Marts
◦ 2-3/3
◦ 9-10/3
◦ 16-17/3 (nb landsmøde d. 16/3)
◦ 23-24/3
◦ 30-31/3

• Oktober (nb. Frederikshavn konkurrence lørdag 5/10)
◦ 12-13/10
◦ 19-20/10
◦ 26-27/10

Tanya + 
Martin + 
Claus
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▪ økonomi
• Kassererens rammer: 3 træningsdage = 3 x dagskursus
• Høre michael hvad han forventer (martin)

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

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

▪ Ønske om kursus med Rikke Svensson ”Indlæring af øvelser 
med attitude”

▪ Kursus-økonomi afhængig af vi også kan finde deltagere med 
egenbetaling udover instruktørerne.

4. Planlægning

• 1/12 Juleafslutning
◦ Vi skal bruge en toastmaster / tovholder til at styre showet, nogen 

forslag?
▪ Forplejning (Ulla spørger karna)
▪ Skaffe juleposer (Ulla spørger karna)
▪ Skaffe julemand (Martin spørger kurt)

◦ Sende huskemail rundt hurtigst muligt (martin)
• 17/11 Hvalpeafslutning

◦ Afklare de sidste ting med steen købsted (martin)
◦ Præmier (Tanya)

▪ foderposer/sponser ok
◦ Diplomer trykkes (martin)
◦ Beregner (Martin spørger mogens)

2019:
◦ Dch + Rally 2019 4. maj

▪ Konkurrenceleder: Claus
▪ Planlægningsmøde midt i marts (uge 11 / uge 12)
▪ Hjælpermøde start april (uge 15)

Martin + 
Tanya

5. Økonomi
• Medlemsantal 1/11-2018

◦ 142, alle har betalt
• Status Oktober

◦ Ok, men bemærkes oktober indeholder udgifter til trænergaver + 
fest

• Hundeførerdag 7/10
◦ lindholm havde 3 deltagere, heraf 2 trænere.

• Kommunen har bevilget tilskud til rottespær samt tilskud til årligt 
eftersyn heraf.

• Varelager skal vi stadig huske at opgøre til årsafslutningen
• Grønt lys til indkøb af trænings-redskaber

◦ Kegler
◦ Kompostbeholder

Claus
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◦ Ringspil
◦ Sandkasse, plast

• Springbrætter skal først gennemgåes og se om der kan repareres før der
købes nye.

6. Klubhus og køkken m.m.

Udlån og bemanding – opdateres og bemandes hvis der sker nyt
• Lørdag 10/11 trænerudd. Modul 4, 17 personer (Ulla + Irene)
• Mandag 12/11 Aksel fra danske retrieverklub kl. 17 – 22

◦ Claus låser op
◦ Ingen bemanding
◦ Behov for at låne projektor

Skadedyr
• Status, udbedring m.m.

◦ 13 rotter i fælden indtil nu
◦ Rottespær installeret for 3 uger siden

Køkeskab i køkken
• Skal køres på lossepladsen snarest muligt (Claus)

Ulla

7. Projekter og tovholdere

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

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

▪ Vi mangler stadig frivillig der har lyst at bemande OK boden!
• Renovering af klubhus (tovholder: Ulla)

◦ Der arbejdes på opmåling og skitser, det skrider fremad!
• Depotrum – oprydning og en hævet plade som fodersækkene kan stå på

(tovholder: Claus)
◦ Der er rydtet op i depot og plader er på vej.

• Aktivitetsbane (Martin + Ulla)
◦ Møde med Mogens om banen efter nytår

• Shoppen (Tanya)
◦ Der bestilles nye varer EFTER nytår

• Trænergaver m. DcH Lindholm tryk (Tanya)
◦ Er sendt til Helle Pieler for brodering af navne og klublogo
◦ Uddeles til juleafslutning 1/12

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

◦ Vi har en aftale med Kaj fra Nibe Søndag d. 27 januar

Alle

8. Aktivitetsudvalg

Opdateres hvis der er nyt
• Vin-smagning februar 2019 – husk indbydelse i god tid

Irene
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9. Eventuelt

• Forslag om lys i container, det vil bestyrelsen arbejde videre med.

Alle
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