
DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 
DcH-Lindholm, Gammel Hvorupvej 61, 9400 Nørresundby 
 

Sekretær Malene Christiansen, e-mail: sekretaer@dch-lindholm.dk 
 
 
 
 

 DcH–Lindholm 
  
Emne: Bestyrelsesmøde 
Dato: 9/3-2020 kl. 18.30 
Indkaldt: Irene Lønvig, Malene Christiansen, Kurt Bundgaard, Claus Topp og Jesper 

Michaelsen samt suppleanterne Mette Frost og Lone Winther 
  
Ikke tilstede: Claus Topp 
 
Dagsorden. 

Pkt. Tekst Ansvar 
 
1. 

Opdatering fra formanden 
 
Fastlæggelse af næste møde 
 

- Den 7. april 2020 kl 18.00 inkl. mad. 
 
 
Siden sidst: 

• Førstehjælp 
o Med Lennard  
o Ikke så mange tilmeldinger som ønsket 
o To bøger om førstehjælp – i køkkenet og en på kontor 

• Kreds generalforsamling  
o En rallydommer tilbage i kreds 1. 
o Mangler dommere  
o Klubmodul: 3 ugers fortrydelsesret ift. tilmelding 

• Trænermøde  
o Planen for sommerhold er fastlagt (der bliver trænet 

mandag/torsdag).  
 
Kommende: 

• Lydighedskursus 
o Næste søndag for trænere – 13 tilmeldinger 
o Der er styr på forplejning  

• Hvalpe start  
o Hvalpestart på lørdag  
o Infoaften onsdag 
o 3 hold  

• Sporhold 
o Fuld tilmeldt  

• Landsmøde 
o Den 21. marts – Peder deltager. 
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Rundt om bordet 
 

Malene 



 
 
 

• Hvorfor har du valgt at være i bestyrelsen? 
o Arbejdet mod det fælles mål 

• Hvad skal bevares? 
o Sammenhold, god tone, socialt efter træning, plads til 

kunde/medlem, God kommunikation til medlemmer – Facebook. 
• Hvad skal udfordres? 

o Opdatering på trænerfronten – stor forskel på tilgang  
o Kommunikation – ud på FB, træner vi i løbet af sommeren?  
o Flere trænere  

 
 
 

3. Årshjul - planlægning  
 

• Planlægning af 2020: møder, events, dagsordner (hvornår skal vi 
begynde på hvad) *se nedenstående for uddybning af referat. 
 

• Frivillige – hjælp og kommunikation til medlemmerne 
 
Ift arbejdsdag:  
Hvad koster grus? Mette undersøger. 
Mette sprøjter med algefjerner i påsken, så det er klar til maling til arbejdsdage. 
+ undersøger maling 
 
Se næste side for årets to-do 
 
 

Alle 
 
 
 
 
 
 
Mette 
 
 
 
 
Se jeres 
ansvarsom
råder på 
næste side 

4. Vedligeholdelse og plan 
 

• Baner jævnes 
o Sker på arbejdsdagen 

• Parkeringsplads 
o Sker på arbejdsdagen 

• Spring flyttes –  
o Flyttes lørdag den 14. marts 

 

Alle 
 
 
 
 
 
Kurt 

5. Opfølgning  
 

• Køkken 
o Tilbud er halvandet år gammel. Fra Ikea.  
o Lone undersøger med tømrer 
o Nordea fond (Malene undersøger) 
o Skal på til næste møde.  

 
• Aktivitetsbane  

o 40.000kr er fondet 
o Arbejdsgruppe omkring aktivitetsbane 

§ Skriv til medlemmer – Malene  
o På dagsordenen den 7. april  

 
• Hjertestarter 

o Kontakt til Hjertestarter.nu 
o Serviceaftale: 1800.  pr år i 5 år – derefter vores  
o Skal på dagsordenen i april 

Malene 
 



o Der er også ved hjerteforeningen - skal undersøges nærmere – 
skal gå 15 ruter. 

o Irene sender mail rundt 
 
 

• Venskabsdyst? 
o Skal på dagsordenen på 7. april 

 
6. Eventuelt 

 
Papir på toilet i stedet for håndklæde  
Corona mail til medlemmer 
 
Næste gang: Flere trænere? 
 

Lone 
 
 
Malene 

 
 
 
 
 
 
Årets to do: 
Sankt Hans 

• 23. juni (tirsdag), skal droppes – sommer afslutning den 21. juli 
 

Sommerafslutning  
• 21. juni – Susanne har lavet invitationer. Skal på dagsordenen den 7. april. 

 
 
Arbejdsdag 

• 18 – 19 april (10-12 & 13-15).  
• Snacks og forfriskninger i løbet af dagen 
• Opgaveliste:   

o Rette/jævnt baner  
o Tømt skraldespande 
o Parkeringsplads skal jævnes  
o Rengjort klubhus 
o Fjernet grene  
o Tjekke grene  
o Tjekke materialer til konkurrence  
o Oprydning i container  
o Bygget ny støvlebørste  
o Rengøring på terrassen 
o Maling af udendørsmøbler 
o Fliserens  
o Rensning af tagrender  

• Mail sendes til medlemmer + opgaver sættes op i klubhuset (Malene) 
• Der ligges papir, som trænerne kan tage med ned på hold.   

 
Malene skriver mail.  
 
 
Hvalpeafslutning 



• Skal på dagsordenen til mødet 7. april 
 
 
 
Lands konkurrence – 2. maj 

• Skal på dagsorden den 7. april – hvor de sidste ting skal uddelegeres/ laves opfølgning 
• Nordjysk telt udlejning: 6 borde + bænke - Lone undersøger. 115kr pr. bord + 500 i fragt 
• Vi har selv telt 
• Tilmeldinger: 14 til B og C of 16 til rally 
• Hjælpere – Peder. Bestyrelsen skal sende noget ud.  
• Mad – morgenmad (kvickly), frokost (Kartoffelsalat, pølser, frikadeller (Mette & Malene), 

flutes) 
• Præmier (Sponsor Kingsmoor, Maxizoo, Hirtshals Hundepension, Hunde og katte shoppen) 

Irene og Jesper undersøger 
• Pokaler – Kurt og Jesper undersøger deadline.  

 
 
 
Lokal konkurrence  

• Skal på dagsorden i august 
• Præmier  
• Pokaler  

 
 
Års afslutningsfest 

• Skal på dagsorden i april 
 
 
Juleafslutning 

• Skal på dagsorden i august 
 
 
Trænergaver 

• Tænke nu – skal på dagsordenen i juni 
 

Hundeføre mærker 
• Skal på dagsordenen i september 

 
 
Klubmodul 

- Skal med på alle bestyrelsesmøder for at give status 


