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

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 4/6-2019 kl. 18.30

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

Afbud: Tanya, Ulla

Referat

Pkt. Tekst Ansvar

1. Orientering fra Næstformanden

Tema: Opstart efter sommerferien

Næste møde:
• Tirsdag d. 6/8-2019 kl. 18:30

Siden sidst:
• 12/5 hvalpeafslutning
• 21/5 trænermøde
• 22/5 Dommeruddannelse
• 25/5 Axel retrieverklubben

Kommende:
• 5/6 Dommeruddannelse
• 19/6 Dog fitness indslag
• 23/6 Skt. hans – m. oprydning for de tidligt fremmødte

Martin

2. Træningsudvalg

Orientering fra trænermøde.
Næste trænermøde d. 9/11 kl. 19:00

Bestyrelsen havde en indledende snak om træner-emner evt. dommer-emner.
Irene og Martin følger op og tager en snak med de pågældende hundeførere 
hen over sommeren.

Følgende ideer kom på bordet:
Rally trænere: Frantz? Rally-Mette? Susanne Bøgh?
Rally dommer: Susanne Sølvhøi
Lydighed træner: Torben, Anne, evt. Betinna og Vivan

Martin + 
Irene
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3. Planlægning

Opstart efter sommerferien – vi skal have styr på det praktiske
• Hvalpehold

◦ pt. 7 tilmeldte / 18 pladser
◦ Start uge 34
◦ Tirsdag d. 13/8 19:00: Hvalpe-Info
◦ Muligheden for et 3. Hvalpehold, Jesper er interesseret.

Snakke med Benny om han vil have et hvalpehold sammen 
Jesper.

◦ Facebook opslag om vi åbner for hvalpe til juli (Irene)
Nb. Tjek med Claus for antal tilmeldinger før opslag laves

• Træningstider 
◦ Tider og hold køres som udgangspunkt videre som før 

sommerferien, men der laves små ændringer for at få kabalen til at 
gå op.

◦ Der lægges nye hold og tider på hjemmesiden, flytte hundeførere, 
oprette ekstra hold osv. (Irene+Martin)

Kurser:
◦ Førstehjælp – heldagskursus forår 2020 (Martin snakker med Bettys 

søn som er førstehjælps-instruktør ved forsvaret)
◦ Spor m. Rene Otkjær

▪ Søndag 29/9
▪ Snak med Rene for detaljer, antal hundeførere m. hund, 

dagsprogram osv. (Claus)
▪ Spor arealer i nærhed af klubhuset (Martin spørger Peder om han 

vil hjælpe med sine kontakter)
◦ 12/10-13/10 Eftersøgning m. Michael Thygesen

▪ Lørdag klubhus
▪ Søndag rold skov (martin har booket skov)

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

Alle

4. Klubhus og køkken m.m.
Opråb i køkkenet:

• Informere trænerne om, at alle gerne hjælper med at fylde køleskabet.

Udlån
• 5/6 18:30 Dommeruddannelse, B-holdet stiller med hundeførere

◦ brød+kaffe kl. 21.00 (Martin handler, Irene)
◦ 7 dommere + 5 af vor egne B-hundeførere

• 17/8 Træner uddannelse (Irene) 

Øl/vand: Bestyrelsen besluttede fremover kun at købe dåse øl/vand.
De samme slags drikkevarer fortsættes men nu på dåse i stedet for flaske.
Flere fordele, bl.a. er dåser nemmere at håndtere, oftere tilbud på dåser osv.

• øl/vand på dåse, pris kr. 10, pantsæk i klubhuset. 
• Fremstille skilte ”husk at aflevere øl-dåsen”
• Pantsæk sættes op i klubhuset
• Dankort til Mette (Claus)

Martin
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5. Økonomi

• Medlemsantal 1/6-2019: 102
• Status: ”Økonomien er som den skal være”
• Hvalpehold fortsættere er begyndt at betale

Claus

6. Aktivitetsudvalg
• Sommerarrangement: Skt. Hans aften 23/6 (Irene + Martin)

◦ Fællestræning – vi mangler stadig en træner
◦ Grill, klubben er vært ved pølser og brød.

▪ Handle ind (Irene)
◦ Gasflaske indkøbes 11 kg / 10 kg og fyldes (Claus)
◦ Program:

▪ Oprydning for de tidlige
▪ Fælles træning
▪ Grill
▪ Bål ved otte/ni-tiden over på højen

Irene

7. Eventuelt

• Bestyrelsesmedlemmer på valg til næste år.
• Referater på hjemmesiden (Martin kigger på det straks)
• Faneføring, tip fra Knud

Alle
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