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

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 6/8-2019 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 Næstformanden

Bestyrelsen besluttede at tilføje to punkter til dagsordenen (pkt. 2 + 3)

Næste møde:
• Tirsdag d. 3/9-2019 kl. 18:30

Siden sidst:
• 5/6 Dommeruddannelse
• 23/6 Skt. hans

Kommende:
• 13/8 Tirsdag 19:00: Hvalpe-Info
• 17/8 Træner uddannelse
• 18/9 Kredsrådsmøde
• 6/10 Vi afholder sporkursus
• 12-13/10 Vi afholder eftersøgningskursus

Bestyrelsesmedlemmer på valg til næste år
• Tanya
• Martin
• Ulla

Martin
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2. Hændelse på DcH Lindholms baner
Bestyrelsen gav tidligere på sæsonen positivt tilsagn til DcH Aalborg 
konkurrence hold gerne måtte træne ’fremmede arealer’ på vore baner en gang
imellem uden for vor egne træningstider (jf. referat 9/4-2019).

Bestyrelsen besluttede at trække dette tilsagn tilbage. Pågældende træner fra 
DcH Aalborg er ej længere velkommen til at træne sit hold på arealerne 
og bør finde et andet sted at træne ’fremmede arealer’.
Det er bestyrelsens holdning at når man kommer som gæst andre steder, så 
behandler man andre mennesker på en respektfuld og høflig måde.

Beslutningen er truffet på baggrund af en hændelse i sommerferien i 
forbindelse med konkurrenceholdets træning på Lindholms baner. Den 
pågældende træner har overfor to af DcH Lindholms medlemmer opført sig på 
temmelig grov og uforskammet vis.

(Tanya giver pågældende træner hos DcH Aalborg besked, at DcH Lindholm 
ej længere ser hende velkommen til at træne sit hold på banerne).

Alle

3. Træer
Stormen har væltet/knækket en del træer og grene omkring klubhuset.
Der er behov for at fælde træer / fjerne grene da det er livsfarligt at opholde sig
på området under de beskadigede træer (nedfaldsfare!).
Claus og Jesper har forud for mødet indhentet tilbud fra skovhugger kr. 15.000
på at ordne træerne omkring klubhuset.

(Claus henvender sig til forsvaret om de vil være interesseret i at splitte 
regningen, eller måske stå for arbejdet).

Alle

4. Træningsudvalg

Orientering om sæsonstarten
Tjek på holdlister + træningstider

• Der skal fremstilles ny baneoversigt (Irene + Martin)
• Irene holdansvarlig – skal skrives på hjemmesiden (Martin)

Rally
• Der mangler rally-aspiranter 2-3 stykker
• Ønske om at holde en rally-aften (sammen med støvring/aalborg rally),

erfaringsudveksling, hvad rør sig i rally, informativt, nye skilte osv.
(Martin retter henvendelse til Jennifer Riis i dch-støvring om hun vil 
komme og holde oplæg om Rally)

Næste trænermøde d. 11/9 kl. 19:00
• Huske alle gerne hjælper med at fylde køleskabet.
• Henvendelser om holdfordeling m.m. går til Irene holdansvarlig

Martin + 
Irene
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5. Planlægning

Hvalpehold
◦ Tilmeldinger: 30

▪ Start uge 34
▪ Tirsdag d. 13/8 19:00: Hvalpe-Info
▪ Rundsende informationer (Claus)

◦ Shoppen er klar
◦ Bestille grønne bøger til salg i klubben (Martin)

Kurser:
◦ Spor m. Rene Otkjær

▪ Indbydelser sendes først til trænere, når de har svaret sendes til 
medlemmerne
• Træner svar 8/9
• Medl. Svar 29/9

◦ kr. 300 m. hund
◦ kr. 150 u. hund

▪ Søndag 6/10
▪ Spor arealer OK (Peder har lavet en aftale med bondemanden)

• 8-10 med hund 
• Antal uden hund ikke besluttet (husk spørgsmål tager tid!).
• Start 07.30 morgen mad, Teori 1 ½ time. Derefter køre på 

arealerne.
• Frokost kan vi bare tage derude (Rene plejer at sige sandwich 

da det er nemt)
• Afslutning ca. kl. 16.00 med evaluering.

◦ 12/10-13/10 Eftersøgning m. Michael Thygesen
▪ Indbydelser sendes først til trænere, når de har svaret sendes til 

medlemmerne
• Træner svar 8/9
• Medl. Svar 29/9

◦ kr. 600 m. hund
◦ kr. 300 u. hund

▪ 8-10 m. hund
▪ 10 observatører
▪ Lørdag klubhus
▪ Søndag rold skov (martin har booket skov)

◦ Førstehjælp – heldagskursus forår 2020
▪ Leonard som er førstehjælps-instruktør ved forsvaret vil gerne lave 

kursus for os.
▪ Vi har ej behov for certifikater, dette kan vor instruktør ikke 

udstede.
▪ Dato: Søndag d. 16/2-2020 (Martin giver Leonard besked)
▪ Kursusindhold:

• hjertelunge, alt ’relateret til dette’, epilipsi osv.
• besvimelse/bevidstløshed
• flåter alm. sygdomme

Alle
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Trænergaver:
• Status:

◦ Gode jakker er stadig vor plan
◦ Tanya er ved at skrive ansøgning til Spar Nord fonden om tilskud

6. Klubhus og køkken m.m.

Udlån
• 17/8 Træner uddannelse (Irene + Ulla)

◦ Trine Soelberg har spurgt om vi kan stille 15-20 hundeførere til 
rådighed? Skaffe frivillige hundeførere til dagen (Martin)

• 8/9 Klubhuset udlånt til en barnedåb
• 14/9 Eftersøgningstjenesten mønstring (nb. skal ej bemandes)

Ulla

7. Økonomi

• Medlemsantal 1/8-2019: 127
• Hvalpehold betalinger, mangler 5 betalinger men fristen er først i 

morgen.
• Køkkenkonto er yt
• Positive meldinger fra kassereren om økonomien samt om arbejdet 

med at få de tre hvalpehold startet op.

Claus

8. Eventuelt

• Kreds 1 afholder formands-kursus 9/11 ”Den attraktive forening, 
hvordan rykker man foreningen, hvordan fastholder man frivillige 
mm”

• Kreds 1 afholder kasserer-kursus d. 10/11 ”Sådan søger man tilskud, 
andre muligheder for at tjene penge, introduktion til det nye 
medlemssystem”.

• Martin præsenterede muligt initiativ til at samle flere deltagere til 
Lindholms kredskonkurrence 2020

Alle
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