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

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 7/11-2019 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

Næste møde: Torsdag d. 5/12-2019 kl. 18:30

Referat

Pkt. Tekst

1. Planlægning

Fest 9/11 kl. 18.00
• Antal tilmeldinger: 34
• Bordkort (Irene)
• Vandrepokaler OK
• Opstilling pokaler festlokale (Jesper)
• Konkurrence-pokaler (Ulla får haste-lavet skilte hos AM)
• Rally-præmier 2x1pl á 75 kr, 1x2pl á 50 kr (Tanya)
• Gajoler: C granat æble, B små lilla, A blå gajol.
• Trænergaver er pakket og uddeles til festen
• Hundeførermærker: 2 x bronche til Torben og Susanne.
• Amerikansk lotteri

◦ Ulla har præmier, 32 gevinster
◦ 400 lodder á 5 kr./stk.

• Prisskilte: (Irene har en huskeseddel)
• Mad

◦ kr. 390/kuvert.
• Pris

◦ Trænere+bestyrelse m. påhæng gratis
◦ Hundeførere kr. 150,-
◦ Claus har styr på manglende betalinger og beder om mobilpay til festen
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Juleafslutning 7/12 kl. 13.00
• Julemand – kurt har sagt ok
• Poser – karna har sagt ok
• Æbleskiver/Gløgg – karna handler og varmer
• Betty har spurgt om klubben gerne vil have hun laver et orienteringsløb for børnene 

ude i terrænet?
◦ Bestyrelsen siger tak for tilbuddet, men nej tak i denne omgang, vi holder os til 

den traditionelle juleafslutningen i denne omgang.
• Hundeposer auktion (Irene + Ulla)
• Indbydelse (Martin)

2. Rally-kursus

DcH Lindholm støtter op om initiativ på rally-holdet.

• Dagskursus m. instruktør
◦ Instruktør Susann Wheadon
◦ Instruktør pris på 2-3000 kr er OK.
◦ Mangler information om:

▪ Hvor mange deltagere m/u hund kan instruktøren klare (Martin snakker med 
Susanne)

◦ Bestyrelsen fastlagde praktiske detaljer:
▪ Heldagskursus
▪ Klubben hjælper med at udsende invitation samt afvikling af det praktiske på 

dagen, morgenmad, forplejning osv.
▪ Deltagerpris:

• Trænerpris 0,-
• Deltagerpris klubmedlem 150,-
• Deltagerpris ej medlem 300,-

▪ Kursusdag:
• Søndag hvis sæson med weekendtræning
• Lørdag eller Søndag hvis sæson med hverdagstræning

• Rallyaften på tværs af klubber
◦ Susanne snakker med Jennifer Riis om at holde oplæg

• Rally-uddannelse:
◦ Betty tilmeldes kreds 1 rally uddannelse.
◦ Morten Jensen har deadline for uddannelsestilmeldinger 1/12

3. Trænergaver

• Enighed om fordeling og størrelse af trænergaverne for i år
• For at imødekomme fremtidige træner-diskussioner og ’11. time gaveforhandlinger’ 

vedtog bestyrelsen:
◦ Punkt til første bestyrelsesmøde efter sommerferien: Fastlægge tildelingen af 

årets trænergaver
• Bestyrelsen rettede gaveregulativet til for at imødekomme fremtidige gråzoner

◦ Claus skriver ind og tager med til næste møde til godkendelse
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4. Eventuelt

• Evaluering af supplerende hold
◦ Hvordan tog hundeførerne imod?
◦ Hvad har vi lært?
◦ Hvad/hvordan gør vi fremadrettet?
◦ Ulla + Irene + Martin vi finder en lørdag at tage en snak med Linda+Charlotte

• Trænermøde mandag 25/11 kl. 19.00
◦ Indkaldelse (martin)
◦ Dagsorden

▪ Orientering om rally-kurser
▪ Hold plan 2020 (Ulla + Irene fremstiller forslag som udgangspunkt)
▪ Trænere på pause 2020
▪ Hvalpehold – behov for flere trænere ’tager en tørn med hvalpehold’

• Frigøre trænerressourcer? evt. slå C-hold med få deltagere sammen.
▪ Tranum, man kan stadig nå at tilmelde sig
▪ Bordet rundt

• Claus gennemgik økonomi
◦ snik/snak om negativ indlånsrente og køkkentilskud fra spar nord fond

• Status på biksen gøres efter juleafslutning
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