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

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 7/5-2019 kl. 18.30

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

Afbud: Tanya

Referat

Pkt. Tekst Ansvar

1. Orientering fra Næstformanden

Aftenens tema:
Bemanding/udlån, evaluering og opstart efter sommerferien

Næste møde:
• Tirsdag d. 4/6-2019 kl. 18:30 – afbud fra Ulla

Siden sidst:
• Træneruddannelse 28/4
• Kredskonkurrence 5/4

Kommende:
• 12/5 hvalpeafslutning
• 22/5 Dommeruddannelse
• 25/5 Axel retrieverklubben
• 5/6 Dommeruddannelse

Shoppen:
• Vi kan ikke erstatte bidelegetøj som hunden har bidt i stykker

Martin

2. Kredskonkurrencen –  evaluering
• Forberedelserne før konkurrencen

◦ Godt at komme i gang tidligt
• Opstilling dagene før

◦ Lidt flere folk ville ikke skade
• Selve dagen

◦ Alle deltagere og hjælpere særdeles positive over arrangementet
◦ Ros til alle hjælpere og tak for peders hjælp som konkurrenceleder
◦ goddag talen – med fordel præcisere at folk på spor skal gå der og 

Alle
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der hen når de er klar
◦ Pas på ’dommeraftaler’ i modstrid med klasseleders rækkefølge

• Erfaringer vi kan bruge fremadrettet
◦ Løbende følge op på konkurrenceudvalg
◦ Flere hjælpere i dagene op til
◦ Mere information ud til hjælpere løbende
◦ Husk en frivillig til fremstilling af dommermad
◦ Hjælpergaver, skelne mellem stor/lille hjælp

Kommentarer
• Jesper: ”Lars har engang lavet en bog om konkurrenceafholdelse” 

(Jesper skaffer denne bog til næste gang)
• Martin indhenter drive-in manual

Der diskuteredes om at kigge på drive-in koncept, fordelene ved dette er 
mindre behov for bemanding/hjælpere, men måske knap så festligt som en 
regulær konkurrence.

Beslutning:
Bestyrelsen besluttede at forberedelserne til næste års konkurrence påbegyndes
allerede til efteråret med første planlægningsmøde med nøglepersoner i 
konkurrenceudvalg. (Martin indkalder senere og sætter dette i stand)

3. Træningsudvalg

Konkurrence-c afholder Test af hundeførere

Næste trænermøde d. 21/5 kl. 19:00 (martin indkalder)
• Orientering

◦ Træner der vil lave fællestræning til skt. hans?
◦ Tilbud om førstehjælps-kursus til næste år
◦ Kingsmoor tilbud (Claus laver en pris- og bestillingsliste).

• Emne: hvalpetræning efter sommerferien
◦ Ambition: min. 3 hvalpehold på hver 8 hunde, 1 træner pr. hold.
◦ Opstart sidst august uge 34
◦ Åbner for tilmelding lige så snart vi har tilsagn fra trænere

Martin + 
Irene

4. Planlægning

◦ Førstehjælp – heldagskursus forår 2020 
▪ Tilbud kursus ved beredskabet, max. 16 deltagere, kursuspris 8000 

kr.
▪ Dato finder vi til næste møde

◦ Spor m. Rene Otkjær
▪ Dato forslag om søndag 29/9 eller 6/10? (Claus snakker med Rene)

◦ Lydighedskursus m. Sidse Nielsen
▪ Dato? Søndag i marts 2020 (Claus snakker med Sidse)

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

Martin + 
Irene
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5. Klubhus og køkken m.m.

Udlån
• 22/5 18:30 Dommeruddannelse, Ole skaffer selv 6 E-hundeførere, 

forplejning til alle - antal deltagere? (ulla undersøger og spørger også 
ole hvor mange de kommer næste gang)
◦ brød+kaffe kl. 21.00 (Ulla)

• 25/5+26/5 Retrieverklubben Axel de låner adgang til klubhuset og 
stiller selv telt op.

• 5/6 18:30 Dommeruddannelse, B-holdet stiller med hundeførere
◦ brød+kaffe kl. 21.00 (Irene)

• 17/8 Træner uddannelse 

Øl/Vand: Forslag om øl/vand på dåse og pris kr. 12,- og droppe flaskerne og 
have pantsæk i klubhuset.

Ulla

6. Økonomi

• Medlemsantal 1/5-2019: 103
• Status ok
• Økonomi i kredskonkurrencen var god, kassereren nu fortaler for at 

afholde lydighed+rally samme dag fremover.
• Økonomi ved vært for træneruddannelse, dommeruddannelse er positiv

og bestemt noget vi bør fortsætte med.
• Køkken- og driftkonto lægges sammen, nemmere ifht. regnskab og 

daglig drift.
• Træner fylder 60 + Bryllup 17/5, klubben giver gave i henhold til 

gaveregulativ kr. 500. (Claus finder ud af gave til Betty)

Claus

7. Aktivitetsudvalg
• Sommerarrangement: Skt. Hans aften 23/6

◦ Fællestræning
◦ Grill, klubben er vært ved pølser og brød.

Irene

8. Eventuelt

• Utilfreds træner, Martin tager en snak med vedkommende.
• Forslag: Tilbyde medlemmer at bistå med bemanding ved udlån af 

klubhus
• Irene orienterede om hvalpeafslutning
• Forslag fra medlem om ”Dog fitness” aften, det må Linda gerne følge 

op på (Irene snakker med Linda)
• Orientering om sekundært medlemsskab
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