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

DcH-Lindholm

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 5/12-2019 kl. 18.30

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

Afbud:

Næste møde: Mandag d. 13/1-2020 kl. 18:30

Referat

Pkt. Tekst

1. Planlægning

Økonomi
• Forventes lille overskud ved årsafslutning hvilket er positivt
• DcH Lindholm kører ikke økonomidelen ind i dchs klubmodul endnu

Juleafslutning lørdag 7/12 kl. 13.00
• Tilmeldte pt. 26 voksne, 12 børn
• Julemand – kurt har sagt ok
• Poser – karna har sagt ok
• Æbleskiver/Gløgg – karna handler og varmer
• Hundeposer auktion (Irene + Ulla)
• Mariannes jubilæum markeres (Claus)

Standerhejsning søndag 5/1 kl. 13:00
• Suppe (Karna har sørget for)
• Claus byder velkommen
• Vi mangler en træner til fællestræningen
• Indbydelse (martin)

Generalforsamling
• Torsdag d. 23/1 kl. 19:00
• Udsende indkaldelse (martin – afventer tilbagemelding fra Tanya vedr. vagtplan)
• Dagsorden blev gennemgået
• Vedtægter

◦ Bestyrelsen drøftede det hensigtsmæssige i at kunne køre kassererpost for sig og 
bestyrelsespost for sig, ligesom var den oprindelige hensigt da Betty i sin korte 
tid startede med Claus som hjælper. Mulighed for sådan en konstruktion vil 
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sandsynligvis gøre det nemmere at finde kassereremner i fremtiden. Spørgsmålet 
er så om det er nødvendigt at tilføje vedtægtsændringer for at kunne arbejde 
sådan.
Bestyrelsen har talt med DcH Hjørring der har gode erfaringer med en 
konstruktion hvor kassererposten ikke er bestyrelsesarbejde. De har umiddelbart 
ikke har gjort vedtægtsændringer for at kunne arbejde på denne måde.

• Kontingentforslag 2021
◦ DcH Lindholm foreslår uændret kontingent 2021

(Claus skriver et kontingengforslag tilsvarende det vi havde sidste år)
• Ostemadder (Claus spørger Karna)
• Stemmesedler - ok vi har en blok til at ligge

2. Hvalpe

• Forslag fra kommende sæsons hvalpetrænere: 
Grøn bog kr. 130,- lægges oven i hvalpeprisen for sæson 2020.
◦ Bestyrelsen vedtog forslaget

1100 kr kontingent + 130 kr bog = 1230 kr kursuspris.
◦ Bestyrelsen besluttede også at der skal fremstilles kursusbeskrivelse på 

hjemmesiden så hvalpehundeførerne kan se hvorfor hvalpekursus hos lindholm 
ser ud til at være ’dyrere’ end i andre foreninger.

• Omkring hvalpetest
Ulla+Irene berettede om hvalpetesten sidste weekend.
◦ Bestyrelsen drøftede de mange nye ideer der er kommet frem, til hvordan DcH 

Lindholm kan afholde hvalpeafslutning/hvalpetest i fremtiden.
◦ Beslutning: Træningsudvalg mødes og formulerer forslag til ny form for 

hvalpetest, som også drøftes i dialog med hvalpetrænerne. Formen for 
hvalpetesten bør lægge fast før hvalpetræningen begynder næste sæson.

3. Regulativer

• Gennemgang og godkendelse af gaveregulativ fra sidste gang
◦ Efter nogle småjusteringer af teksten vedtog bestyrelsen gaveregulativet (Claus 

sender det vedtagne regulativ rundt til bestyrelsen)
• STØTTE TIL KURSER / EFTERUDDANDELSE AF TRÆNERE

◦ Claus fremlagde sit forslag om at en træner på pause er fratrådt som træner og 
derfor selv skal betale trænerkursusudgifter

◦ Forslaget blev ikke vedtaget. 1 for (Claus) og 4 imod (Irene, Martin, Ulla, Tanya)

4. Eventuelt

• Klubmodul medlemsprofiler. Claus læste højt alle 50 medlemmer der ikke har 
oprettet en profil.

• Enighed om at beholde den gamle hjemmeside indtil videre så holdoversigt og 
træningsønsker kan gøres som vi plejer i den kommende sæson. Klubmodul ej 
modent nok så der kan med fordel afventes lidt endnu.

• Irene opfordrer til god ro og orden
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• Spar Nord fond har givet afslag ansøgning om køkkentilskud, vi må søge igen i 2020
• Spar Nord fond har dog givet tilskud til trænergaverne i 2019
• Jesper foreslår træningsudvalg med repræsentanter fra både rally- og lydigheds-

trænerne.
• Irene overbragt varme ord fra to glade medlemmer
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