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

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 9/4-2019 kl. 18.30

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

Afbud:

Referat

Pkt. Tekst Ansvar

1. Orientering fra Formanden

Næste møde:
• Tirsdag d. 7/5-2019 kl. 18:30

Siden sidst:
• Kredsrådsmøde 6/3
• Landsmøde 16/3

Kommende:
• Træneruddannelse 28/4
• Dch + Rally 2019 4/5

◦ Forplejning:
Hvor mange kuverter: antal hjælpere + deltagere + 2
Morgenmad (ulla)
Pølser+ketchup (jesper vender tilbage på engros pris)
Brød fra kvickly (Ulla)
Kage (Ulla spørger Linda)
Tjekke op på øl + vand

◦ Dommer-forplejning:
3 x smørrebrød pr. dommer

◦ Der mangler et par hjælpere til rally (nb. ikke længere, Benny og 
Lone har sagt ja)

Barsel:
Tanya går på barsel, tillykke! Og er derfor kun med ’på en lytter’ de næste 
måneders tid. Formandens opgaver løftes af næstformand + kasserer samt hele 
bestyrelsen indtil Tanya kommer tilbage.
Formands-mail viderestilles til Claus da han tjekker mail hele tiden. Claus 
delegerer henvendelser videre til de rette personer i bestyrelsen.

Tanya
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2. Træningsudvalg

Næste trænermøde d. 15/5 kl. 19:00 (martin indkalder)
• Emne: hvalpetræning efter sommerferien
• Ambition: min. 3 hvalpehold på hver 8 hunde, 1 træner pr. hold.

Supplerende hold
• Tricks-hold opstart (Irene opretter hold-oversigt)
• Status spor-hold: Meget positivt, vi har gjort nogle erfaringer mht. 

opstart af hold.

Status indkøb af trænings-redskaber – nu sker der noget!
• Kegler (gamle kegler fra lufthavnen på vej)
• Kompostbeholder 3 stk (Martin køber)
• Ringspil (Irene køber)
• Sandkasse, plast (Martin køber)

Martin + 
Irene

3. Planlægning

◦ 12/10-13/10 Eftersøgning m. Michael Thygesen
▪ Lørdag klubhus
▪ Søndag rold skov (martin har booket skov)

◦ Spor m. Rene Otkjær
▪ Dato? Claus snakker med Rene om vi kan finde en dato i 

september/oktober.
◦ Lydighedskursus m. Sidse Nielsen

▪ Dato? Claus snakker med Sidse om vi kan finde dato i Juni 
(opdatering: Sidse er booket helt op indtil sommerferien)

◦ Førstehjælp: Undersøge og vende tilbage næste møde (Irene + Ulla)
så vi kan beslutte og booke instruktør.

Trænergaver
• Nedsat udvalg der klarer trænergaverne i god tid (Tanya + Jesper)
• Søge tilskud til dyre jakker ved spar nord fonden (Tanya + Jesper)

Martin + 
Tanya

4. Klubhus og køkken m.m.

Udlån
• 28/4 Træner uddannelse (Ulla + Martin)

Morgenmad + kage (ulla)
Middagsmad (Martin)

• 22/5 18:30 Dommeruddannelse, Ole skaffer selv 6 E-hundeførere, 
forplejning til alle - antal deltagere? (tanya undersøger)
◦ brød+kaffe kl. 21.00 (Ulla)

• 25/5+26/5 Retrieverklubben Axel vel gerne låne (Tanya vender tilbage)
• 5/6 18:30 Dommeruddannelse, B-holdet stiller med hundeførere

◦ brød+kaffe kl. 21.00 (Irene)
• 17/8 Træner uddannelse 

Ulla
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5. Shoppen

Foder status: Vi sælger igen foder, pris kr. 410,- for en pose.
Irene har fundet ny leverandør Holger.
Udsende foder-mail til medlemmer (martin)
”Vi sælger igen foder, vi har de og de poser og klub-pris billigste i danmark” 

Tanya

6. Byggeri

Køkken
Opfølgning på Køkken-afsøgning bestyrelsen iværksatte d. 4/2

• Pris for at få køkken monteret af køkkenfirma?
Ikea: montering ca. kr. 17.000,-
Nb. lærlingepris fra tømrerfirma kommer (Irene)

• Pris for køb og montering af nyt linoleum i klubhuset?
Ole fra vejgaard tæpper, givet et overslag på kr. 20.000-25.000
Kan muligvis give bedre pris, men så vil han ud og kigge.

• Pris på at tegne byggeforsikring?
Claus mener ikke dette er nødvendigt, medlemmets egen 
ulykkesforsikring må dække hvad end der sker.

Nedsat udvalg: Irene + Mette, budget kr. 50.000.
Udvalget vurderer om der er yderligere der skal afsøges og beslutter hvad 
næste skridt er. Orienterer bestyrelsen løbende.

Aktivitetsbane
Penge til materialer OK, tilladelse til anlægning OK, nu skal vi videre.
Mål: komme i gang med udførelse af projektet
Behøves: 1-2 frivillige medlemmer, 1-2 bestyrelsesmedlemmer
Nedsat udvalg: Martin + Ulla + Jesper, de tre mødes og tager aktion.

Nb. Der behøves frivillige til den praktiske udførelse af begge projekter.
Der skal snart udsendes besked til medlemmer om hjælp ønskes, (Irene + 
martin) brygger en tekst sammen.

Martin

7. Økonomi

• Børneattester: OK
• Medlemsantal 1/4-2019: 103
• Status

◦ Claus kommentar: ”Der mangler indtægter ifht. sidste år”.
◦ Konkurrencen ser ikke ud til at give overskud grundet lavt 

deltagerantal.

Claus

8. Eventuelt
• Nyt telt indkøbt
• Claus: ”der kommer mange forespørgsler på opstart af hvalpehold”
• Strudsekort modtaget fra tidligere træner, samt trænertøj er kommet 

retur.
• Dch aalborg benytter somme tider vore baner til deres konkurrencehold

ifb. med træning på fremmede arealer, træneren har spurgt dch 
lindholms bestyrelse om det er ok.
◦ Bestyrelsen indtil videre OK med holdet kommer en gang i mellem

Alle
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uden for vor træningstid, der skal parkeres på P-pladsen, ingen biler
på vore arealer.
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