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

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 5/12-2018 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. 16/1-2019 kl. 18:30
• Dagsorden: Hold

Siden sidst:
• Kredsrådsmøde onsdag 14/11 (Tanya + Irene)
• Hvalpeafslutning
• Juleafslutning
• Trænergaver

◦ Møde om næste års trænergaver til margs (martin indkalder)
• Udlånt klubhus 3/12 Sporlæggercentralen

◦ Kaffe og madder stil klar, selv lukke og slukke.
• Service på varmepumpen

Huskeliste
• Generalforsamling onsdag d. 23 januar

◦ Indkaldelse ud 3 uger før dvs. senest onsdag 2 januar.
◦ Ajourføre vedtæger med vedtætsændringer fra landsen

Tanya

2. Sekretær
• Opfølgning trænertilgang

◦ Jeanette, vil gerne være træner igen
◦ Linda, vil gerne undervise på ’cirkus-hold’
◦ Steen + Flemming

Martin
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3. Træningsudvalg

• Første træningsdag Lørdag d. 19/1
◦ Sende mail om holdønsker til medlemmerne (martin)

• Nb. træning om søndagen 27/1 pga. klubhus udlånt 26/1
◦ Fremadrettet ej udlåne klubhus på træningsdage.

Trænermøder 2019
• kvartalsvis, 4 møder / år
• 13/2 kl. 19
• 15/5 kl. 19
• 11/9 kl. 19
• 13/11 kl. 19

Hvalpehold 2019
• Starter Lørdag d. 2/2
• Tilmelding fra 1/1

Hold 2019
• Bestyrelsen udarbejdede holdfordeling som behandles igen til næste 

møde når alle tilmeldinger er kommet ind.
◦ Hold 2019
◦ 3 Hvalpehold 2019
◦ Som forsøg tilbydes til medlemmerne supplerende hold:

▪ Sporhold m. Charlotte
▪ Cirkus-hold m. Linda

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
▪ Dato: 12-13 oktober
▪ Økonomi?

• Kassererens rammer: 3 træningsdage = 3 x dagskursus
◦ 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 

Tanya + 
Martin + 
Claus
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egenbetaling udover instruktørerne.

4. Planlægning

2019:
• Standerhejsning lørdag 12/1 kl. 10:30

◦ Bemanding
• Karna køkken (aftale med ulla)
• Fællestræning står Jesper for (aftale med Ulla)
• Program:

◦ Fællestræning 10:30
◦ Suppe 11:30

• Datoer 2019 – vi skal have det hele i kalenderen
(Udsat - punktet er behandles næste år)

◦ Arbejdsdag?
◦ Sommerarrangement?
◦ Andet?

• Gennemgang af springbrætter, besigtige om repareres eller købe nye.
◦ Er en opgave til arbejdsdag

◦ Dch + Rally 2019 4. maj
▪ Konkurrenceleder: Claus spørger Peder om det var noget for ham
▪ Planlægningsmøde onsdag 13/3 kl. 19:00
▪ Hjælpermøde onsdag 10/4 kl. 19:00

Martin + 
Tanya

5. Økonomi
• Medlemsantal 1/12-2018: 142
• Kontingent betalingsfrist 2019 d. 13/1
• Status November
• Varelager opgjort, kassen er opgjort
• Indkøb af trænings-redskaber til næste sæson:

(Tanya handler ind – spørg Irene hun ved hvor tingene kan købes)
◦ Kegler
◦ Kompostbeholder
◦ Ringspil
◦ Sandkasse, plast

Claus

6. Klubhus og køkken m.m.

Skadedyr
• Status

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)
• Renovering af klubhus (tovholder: Ulla)

Alle
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• Depotrum – oprydning og en hævet plade som fodersækkene kan stå på
(tovholder: Claus)

• Aktivitetsbane (Martin + Ulla)
• Shoppen (Tanya)

◦ Der bestilles nye varer EFTER nytår
• Belysning container (Martin)
• Overdækning på terrassen (Martin)

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

8. Aktivitetsudvalg

Opdateres hvis der er nyt
• Vin-smagning marts 2019 – indbydelse 1 måned før

Irene

9. Eventuelt

• Opdatering: kandidater 2019
◦ Mette + Jesper vil gerne stille op som suppleanter til bestyrelsen

Alle

4 / 4


