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

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 3/10-2019 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

Næste møde:
• Torsdag d. 7/11-2019 kl. 18:30 

Siden sidst:
• 10/9 Trænermøde
• 11/9 Dommeruddannelse
• 2 x Lokalforening jubilæum

◦ Hobro 40 år, Lindholm repræsenteret, overrakt gave
◦ Skagen 50 år, Ej deltaget, ingen gave.

• 18/9 Kredsrådsmøde
◦ Irene berettede om kredsrådsmøde og nyt tema-koncept

▪ Lindholm foreslår emne ’Hvordan får vi flere frivillige til at 
hjælpe’

◦ Nyt om dch-admin
◦ Næste års konkurrencedatoer skal meldes ind senest 31/10

• ”Mig og min forening”
◦ Tanya er i kontakt

Kommende:
• 6/10 Vi afholder sporkursus
• 12-13/10 Vi afholder eftersøgningskursus
• VIP-aften 9/10 - 2 tilmeldte.
• Kredsrådsmøde 13/11 (Irene)

Valg 2020
• Kandidater

◦ Mette + Jesper modtager genvalg til suppleant
◦ 1 kandidat har meldt sig interesseret til bestyrelsespost

Martin
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▪ Irene inviterer hende med på kredsens bestyrelses-kursus
• Kursus 9-10 november

◦ Bestyrelseskursus: Irene + bestyrelsesemne
◦ Kassererkursus: Claus

2. Træningsudvalg

A-Træning
Det er på tide at Lindholm får startet A-træning op igen, situationen er pt. 
uholdbar, og vil kræve en aktiv indsats at få ændret på.

En forudsætning for fungerende A-træning er en tilstrækkelig mængde 
hundeførere til at kunne danne hold og have et træningsfællesskab med, samt 
jævnlig instruktørhjælp.

Bestyrelsen besluttede at:
• Opsøge A-træningsfællesskab med andre interesserede klubber i 

samme situation eller som vil hjælpe (Tanya laver opslag)
• A-hundeførerne bevilges 2-4 kurser i løbet af året, som de 

samarbejdende foreninger i fællesskab afholder og bør dække udgifter 
til.

• Spørge Lars/Ole om de vil komme og træne A-hunde en gang imellem.

Tanya + 
Martin

3. Konkurrenceudvalg
• Datoer til næste års C/B/RALLY (Tanya sende datoer til Jan)

◦ 1. prioritet 2/5
◦ 2. prioritet 16/5

• Etablerig af konkurrenceudvalg - droppet  
◦ Bestyrelsen besluttede tilbage i maj at et konkurrenceudvalg skulle 

igangsættes i efteråret, hvilket der også skulle arbejdes med til dette
punkt.

◦ Claus og Jesper ville dog hellere skrotte det nuværende arbejde 
omkring kommende konkurrenceudvalg og efterlade 
konkurrenceplanlægning som opgaver til en kommende bestyrelse.

◦ I kraft af denne blokering, har arbejdet med at etablere 
konkurrenceudvalg således mistet bestyrelsens opbakning og 
droppes derfor.

Martin

4. Planlægning

(gennemgang af det praktiske, vi er effektive og får det sidste bragt på plads, 
vi kender jo rutinen)

Lokalkonkurrence 2/11
• Arealer

◦ Peder har skaffet
• Pokaler

Alle
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◦ Genbruger de pokaler vi har på lager fra tidligere 
kredskonkurrencer

◦ Der skal trykkes nye plader (Tanya)
• Hjælpere

◦ Sporlægger A: Peder
◦ Sporlægger B: Claus
◦ Figuranter C/B/A + klasseleder til hver gruppe (jesper finder nogle 

hjælpere)
◦ Rally – Tanya skriver til Rally-holdet og spørger de selv kan hjælpe

med rally-delen af lokalen.
• Køkken

◦ Rundstykker morgen (Ulla)
◦ Frokost, koge pølser fra fryseren og lave hotdogs

• Dommere
◦ C/B/A (Tanya)
◦ Rally (Tanya kontkater Rally-Irene om hun vil komme og dømme)

• Tilmelding
◦ Tilmeldingsmail til klubbens medlemmer (martin)

▪ Konkurrencen
• bede om hjæp til køkken/pølsekogeri

▪ Festen
◦ Tilmeldingsseddel i klubhuset (martin)

Fest 9/11 kl. 18.00
• Vandrepokaler/diplomer (Tanya hjemkalder)
• Trænergaver

◦ Tanya forsøger at handle pris med Jan kr. 1500,- 20 jakker.
◦ Prøve størrelser i klubhuset (Martin + Jesper)

• Hundeførermærker (martin)
◦ Beregne

▪ Anne
▪ Torben
▪ Linda
▪ Karna
▪ Tanya

◦ Bestille
• Amerikansk lotteri

◦ Ulla har præmier
◦ Irene modtager donationer

• Mad
◦ Tilbud på kr. 390/kuvert.

• Pris
◦ Trænere+bestyrelse m. påhæng gratis
◦ Hundeførere kr. 150,-

Juleafslutning 7/12 kl. 13.00
• Julemand – kurt spørges (jesper)
• Poser – karna spørges (ulla)
• Æbleskiver/Gløgg – karna spørges (ulla)
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5. Kurser

(vi gennemgår hurtigt for at se om der er noget der mangler til weekendens 
sporkursus)

Claus har bedt om programmet til Rene

Kurser:
◦ Spor m. Rene Otkjær – pt. 10 m. hund, 2 u. hund

▪ Forplejning:
• Morgenmad (Ulla henter, alle hjælper med at stille frem)
• Frokost i det fri

◦ Bestillingsseddel til sandwichbod går rundt om   
morgenen

▪ 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. 10 m. hund, 1 u. 
hund
▪ Sende mail til trænere   (martin)
▪ Forplejning:

• Lørdag morgenmad (Ulla henter, alle hjælper til)
• 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)
▪ 8-10 m. hund
▪ 10 observatører
▪ Lørdag klubhus
▪ Søndag rold skov (martin har booket skov)

Alle

6. Byggeri - Køkken

• Byggeri påbegyndes når tilskud fra fond kommer
• Har fået god pris fra håndværker
• Irene sende budget til ansøgning

Irene

7. Økonomi

• Medlemsantal 1/10-2019: 132
• Foreningen dækker deltagergebyr DM kr. 300
• Kasser-PC indkøbes, bruges til nyt dch-admin program og kan gives 

videre til næste kasserer (Martin køber ind)

Claus

4 / 5



• Fin indtægt på shoppen

8. Eventuelt

• Shoppens fremtid
◦ Irene ny tovholder, kigger når der mangler varer og promoverer 

shop
◦ Tanya vil fortsat gerne hjælpe med at bestille varer hjem til 

shoppen
• Vandrepokaler

◦ Årets vandrepokaler blev fordelt
◦ Pokaler hjemkaldes (Tanya)

Alle
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