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

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 4/2-2019 kl. 18.30

Indkaldt: Tanya Bach Kjeldsen, Ulla Jensen, Martin Karlsen, Claus Topp, Irene Lønvig 
samt suppleanterne Jesper Michaelsen og Mette Frost

Afbud:

Dagsorden

Pkt. Tekst Ansvar

1. Sekretær

• Konstituering af bestyrelsen efter Generalforsamling 23/1-2019
◦ Tanya Bach Kjeldsen – formand
◦ Claus Topp – kasserer
◦ Martin Karlsen – sekretær/næstformand
◦ Ulla Jensen – bestyrelsesmedlem
◦ Irene Lønvig – bestyrelsesmedlem

• Gennemgang af
◦ Forretningsorden
◦ Arbejdsfordeling i bestyrelsen

• Mødeplan
◦ 1. tirsdag i hver måned minus juli. Mødestart 18.30.

Martin

2. Orientering fra Formanden

Næste møde:
• Tirsdag d. 5/3-2019 kl. 18:30 (afbud fra Ulla)

Siden sidst:
• Generalforsamling 23/1
• Udlånt klubhus 26/1 DRK (Claus + Tanya kigger på afregning)
• Rally orientering i Brønderslev 30/1
• Hvalpehold

◦ Hvalpetrænermøde 29/1
◦ Info aften 31/1
◦ Opstart 2/2

Tanya
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Kommende:
• Kredsgeneralforsamling 20/2 (Tanya + Irene)
• Kredsrådsmøde 6/3 (Tanya + Martin)
• Landsmøde 16/3 (Peder delegeret)

◦ DcH Lindholm stiller forslag:
▪ vedtægter ang. initiativfond
▪ initiativfond gøres til selvstændig enhed

3. Træningsudvalg

Trænermøde 13/2 kl. 19:00
• børneattester
• træningstider aftentræning
• ændringer vedr. betaling for øl/vand
• hjælpe til i køkken

Supplerende hold
• Tricks-hold
• Sporhold

Tanya + 
Martin + 
Claus

4. Planlægning

◦ Dch + Rally 2019 4. maj
▪ dch-tilmeld indbydelse (Tanya skriver)
▪ Konkurrenceleder: Peder Søndergaard (Claus spørger)
▪ Planlægningsmøde onsdag 13/3 kl. 19:00 (afbud fra Claus)
▪ Hjælpermøde onsdag 10/4 kl. 19:00

◦ Lokalkonkurrence dato, første weekend november lørdag d. 2/11
◦ Lokalfest – 9/11 Jesper har booket hos Jane

Martin + 
Tanya

5. Klubhus og køkken m.m.

Udlån
• 24/2 Dommerudvalget kommer – bemanding (Irene + Ulla)

◦ Antal personer? (Claus spørger dommer Ole hvor mange de bliver)
▪ Morgenkaffe og rundstykker kl.8
▪ Middagsmad kl.12
▪ Eftermiddagskaffe/kage kl.15

• 28/4 Træner uddannelse
• 17/8 Træner uddannelse 

Praktisk
• øl/vand 1000 kasser køres væk (Ulla + Jesper)

Ændringer der træder i kraft ved overgang til hverdagstræning
• Gratis kaffe til alle klubbens medlemmer
• Alle betaler øl/vand, ej mere gratis for trænere

◦ Klubben kan fortsat give medlemmer/hjælpere gratis øl/vand ved 
lejligheder, så som:
▪ Arbejdsdage
▪ Generalforsamling

Ulla
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▪ Forskellige arrangementer m.m.
Køkkenplanlægning

Bestyrelsen diskuterede køkkenombygning.
Bekymring om arbejde trækker i langdrag hvis samtlige byggeopgaver kun 
løses af frivillige, overvejes hvad der kan udføres af professionelle.
Nye overvejelser om det er muligt at lægge nyt linolem i klubhuset i samme 
omgang.

Bestyrelsen besluttede at før der besluttes noget, er der er behov for at afdække
evt. omkostninger ved:

• Pris for at få køkken monteret af køkkenfirma? (Irene)
• Pris for køb og montering af nyt linoleum i klubhuset? (Ulla + Jesper)
• Pris på at tegne byggeforsikring? (Claus)

En tidsplan for ombygning kunne så sådan ud:
Uge Aktivitet

12 Pille køkken ned, oprette nødkøkken

14 Male hvidt væg/loft + karme

15 Nyt linoleum lægges på

16 Montering af køkken

6. Økonomi

• Medlemsantal 1/2-2019: 101 – 56 udmeldt pr. 31/12-2018
• Jubilæer og runde fødselsdag 2019

◦ Jubilæum 25 år: Marianne Simonsen
◦ Træner fylder 50 år: Jesper
◦ Træner fylder 60 år: Betty
◦ Medlem fylder 80 år: Lissy – i princippet uden for gaveregulativ, 

men bestyrelsen besluttede at give buket for den flotte indsats.

Claus

7. Eventuelt

• Forslag om førstehjælpskursus til trænere
• Hjertestarteren genoplives, der kan være en mulighed for at få en 

gennem hjerteforeningen (Tanya sender link rundt)
• Foder

◦ Overveje probooster foderaftale så medlemmer shopper foder 
online uden om køkkenkassen.

◦ Undersøge om vi kan få ny kingsmoore aftale (Claus hører 
Benjamin om kingsmoore aftale til DcH Lindholm)

• Spørgsmål om kædehalsbånd officielt er tilladt i DcH (Martin skriver 
til Jan)

• Spørgsmål om træner på pause, hvornår overgår man til ordinært 
medlemskab. Der henvises til politik om træner på pause, efter 1 års 
pause overgår man til ordinært medlemskab hvis ej man igen tiltræder 
som træner.

Alle
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