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

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 3/9-2019 kl. 18.30

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

Afbud: Tanya, Mette

Referat

Pkt. Tekst Ansvar

1. Orientering fra Næstformanden

Næste møde:
• Torsdag d. 3/10-2019 kl. 18:30 NB. Bemærk ny mødedag torsdag

Siden sidst:
• 13/8 Hvalpe-Info – Det var en god aften, fuldt hus.
• 17/8 Træner uddannelse

Meldinger om stor tilfredshed fra trænerudd. koordinator + instruktør

Kommende:
• 10/9 Trænermøde
• 11/9 Dommeruddannelse
• 18/9 Kredsrådsmøde (Irene)
• 6/10 Vi afholder sporkursus
• 12-13/10 Vi afholder eftersøgningskursus

2 x Lokalforening jubilæum i september
• Hobro 40 år
• Skagen 50 år

Bestyrelsen diskuterede hvilke gaver der skulle gives, og besluttede at 
give pengegave kr. 500 og et kort til hvert jubilæum.

Peder skal til Hobro jubilæum, og har tilbudt at repræsentere DcH 
Lindholm. (Claus aftaler gaveoverrækkelse med Peder, og spørger om 
han også vil en tur til Skagen)

Martin
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DM 2019
• Give nordjyske tip om artikel (Martin)
• 1 deltager kvalificeret – Torben m. Sniff – Godt gået!
• Fanebærer? Bestyrelsen besluttede at spørge Birthe (Martin)
• Bestyrelsen besluttede at støtte hundefører og fanebærer med tilskud 

kr. 1500 til hver (Martin giver besked)

Valg 2020
• Bestyrelsen diskuterede forarbejde frem mod bestyrelsesvalg 2020.
• Der søges tre nye bestyrelsesmedlemmer.
• Bestyrelsen vil arbejde med disse forberedelser til hvert møde løbende 

frem til januar. Bl.a. revidere opgavebeskrivelser, tilbyde interesserede 
at komme med til møde osv.

2. Træningsudvalg

Rally
• Der afsøges muligheder for Rally-aften

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

3. Planlægning

Kurser:
◦ Spor m. Rene Otkjær – pt. 6 tilmeldte

▪ Forplejning:
• Morgenmad (Ulla henter, alle hjælper med at stille frem)
• Frokost i det fri (Jesper finder ud af om der kan leveres snitter 

til god pris)
▪ Indbydelser sendes først til trænere, når de har svaret sendes til 

medlemmerne
• Træner svar 14/9
• 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 – pt. 5 tilmeldte
▪ Forplejning:

• Lørdag morgenmad (Ulla henter, alle hjælper til)

Alle
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• Lørdag frokost (Ulla spørger sin mor om hun vil lave lasagne 
el. lign.)

• Søndag frokost i det fri (Jesper finder ud af om der kan leveres
snitter til god pris)

▪ Indbydelser sendes først til trænere, når de har svaret sendes til 
medlemmerne
• Træner svar 14/9
• 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
▪ Dato bekræftet: Søndag d. 16/2-2020 
▪ 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.
▪ Kursusindhold:

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

4. Klubhus og køkken m.m.

Udlån
• 8/9 Klubhuset udlånt til en barnedåb
• 11/9 Dommeruddannelse 18:30-21:30 (Ulla + Irene) Brød kl. 21 ca.
• 14/9 Eftersøgningstjenesten mønstring (nb. skal ej bemandes)
• 7/12 Juleafslutning kl. 13.00

Ulla

5. Økonomi

• Medlemsantal 1/9-2019: 132
• For dyrt internet – bestyrelsen besluttede at opsige 

internetabonnementet til klubhuset, det koster kr. 3000 om året.
• Fældning af træer: ISS har ej været forbi med motorsaven trods tilsagn 

fra forsvaret, Claus retter henvendelse til forsvaret og følger op.

Claus

6. Eventuelt

• Nordjyske ”Mig og min forening”
(Tanya + Ulla snakker med avisen)

• VIP aften i kreds 1, Lindholm har mulighed for op til 7 betalte 
deltagere hvis man tæller alle tillidsposter, konsulenter, eftersøgere osv.

Alle
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