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

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 16/1-2019 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. 6/2-2019 kl. 18:30

Siden sidst:
• Standerhejsning

Huskeliste
• Generalforsamling onsdag d. 23 januar
• Vi har en aftale med Kaj fra Nibe Søndag d. 27 januar

◦ Har vi aftalt klokkeslet?
• Betaling af kontingent til landsen inden udgang af januar
• Rally orientering i Brønderslev 30/1 (Tanya + Martin)
• Træneruddannelse klubhus 17/8 (Ulla + ?)

Tanya

2. Sekretær
• Generalforsamling 23/1 kl.19:00 (vi mødes kl. 18 og gør klar)

◦ Dagsorden, vedtægter m.m. sendes til ordstyrer (Martin)
◦ Ostemadder (Ulla + Irene)
◦ Stemmesedler (Irene)

Martin

3. Træningsudvalg

• Første træningsdag Lørdag d. 19/1
• Nb. træning om søndagen 27/1 pga. klubhus udlånt 26/1
• Næste trænermøde onsdag 13/2 kl. 19

◦ Indkaldelse ud (Martin)
◦ Kasserer: indhentning af børneattester

Martin
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4. Hold 2019
• Trænerbesætning

◦ Alle trænere har hold at træne
• Holdfordeling færdig
• Mail ud til medlemmer om opstart (Martin)
• Opdatere mappe + hjemmeside + klubhus: (Martin)

◦ Holdliste
◦ Baneplan

Irene

5. Hvalpehold

• 2 hold
◦ 2 x 11 hvalpe

• 2/2: Første træningsgang
• Tirsdag 29/1 kl. 19: Hvalpetrænermøde (Martin)
• Torsdag 31/1: Velkomstaften for hvalpehundeførere (Claus)

Irene + 
Claus

6. Supplerende hold
• Dato for opstart: Tidligst lørdag 2/3
• Antal træningsgange: Indtil sommerpausen
• Indkalde Linda og Charlote til snak med træningsudvalg (Martin)

◦ 2/2 kl. 11:30
• Hold

• Sporhold m. Charlotte
”holdet vil være for dem, som vil noget med deres hund og derfor 
gerne vil kunne gå et optimalt spor”
◦ Deltagere: max 10 hunde
◦ Tid: hver lørdag over middag, 2 timer eller til vi er færdige

• Cirkushold m. Linda
◦ Krav til hundefører: hunden kan håndteres uden line
◦ Praktisk: Container-plads til Lindas redskaber (vippe + andet)
◦ Tid: Så det går op med træning af egne hunde

Martin + 
Irene

7. Henvendelse om rallyuddannelse

• En træner har bedt om at komme på rally uddannelsen
• DcH Lindholm har allerede én gang før betalt for rallyuddannelse til 

trænereren, som denne sprang fra sidste gang lige før uddannelsen 
begyndte.

• Det er bestyrelsens holdning at klubben ikke betaler denne træners 
uddannelse to gange.

• Trænerens deltagelse på rally uddannelse vil derfor være betinget af 
klubben kan blive godtgjort en ny plads på uddannelsen, givet der 
allerede er betalt for en tomplads til denne træner tidligere.

Alle

8. Orientering om møde med Anders fra fritidsforvaltningen
• Meget positivt møde, forståelse for ’hundeførerlivet’
• Opfordring ”husk at søge midler til materiel”

Claus + 
Irene

2 / 3



9. Eventuelt

• Køkkenprojektet: Ulla og Irene fremviste indretningsplaner og budget,
nu mangler vi sådanset bare at rage det gamle ned. Godt arbejde!
◦ Til næste gang (Ulla):
◦ Kan vi få leverandør til at montere så vi blot skal rage det gamle 

ned?
◦ Er der andet vi behøver for at komme i gang?

• Bestyrelsesreferater på hjemmesiden kun for besøgende med login
• Ros til Peder for hjælp i mange forskellige anligender
• Agriakursus i brønderslev 23/2, Tanya undersøger nærmere

Alle
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