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

Sekretær Malene Christiansen, e-mail: sekretaer@dch-lindholm.dk  
  
  
  
  
  DcH–Lindholm  
    
Emne:  Bestyrelsesmøde  
Dato:  9/6-2020 kl. 18.30  
Indkaldt:  Irene Lønvig, Malene Christiansen, Kurt Bundgaard, Claus Topp og Jesper 

Michaelsen samt suppleanterne Mette Frost og Lone Winther  
    
Ikke tilstede:  Jesper Michaelsen 
  
  
Pkt.  Tekst  Ansvar  
  
1.  

  
Fastlæggelse af næste møde  

- 11. august kl 18.30 – med mad kl 18.00 
(Lone er på ferie) 

  
  

 

2  
  
  
  
  
  

Opdatering fra formanden  
 
Sidste træningsuge: uge 26 
   
Hvad er der sket siden sidst generelt?  

- Delte meninger om lukning og om regler i opstarten. Nogle hold 
trænede længere tid end det ”tilladte”. Dette bliver muligvis taget op til 
næste trænermøde. I så fald ikke som negativt, men som at trænerne 
skal huske de repræsentere klubben og DcHs retningslinjer. 

 
Hvad er/skal aflyses?  

- Landskonkurrence er aflyst, sommerfest aflyst – måske kommer der en 
opstartsfest i efteråret. Klubhuset bliver ikke lukket op før efter 
sommerferien. Arbejdsdag er flyttet (tages op i august). 
Hvalpeafslutning er aflyst, da holdet fortsætter til jul.  

 
(det planlagte årshjul er efter dagsorden)  
  

Irene  

3.   Opdatering fra Claus på regnskab  
- Der kan henvendes spørgsmål til Claus. – regnskab ser fornuftigt ud. 

Indtægten de sidste par måneder er lavere end normalt grundet tab af 
lukket klubhus.  

 
  

Claus  



4.   Refundering af betaling ifbm. spor hold og alm træning  
   
Kan spor holdet flyttes?  

- Irene tjekker op med Charlotte, om hvornår hun/vi kan starte.   
Ift. forsamlingsforbud er det forsvarligt at starte holdet igen (op til 50). 
Irene skriver på Facebook med opdatering fra Charlotte. Derefter tages 
stilling til hvad vi skal – om holdet skal starte efter sommeren. Der skal 
efterfølgende mail ud til alle deltagere på holdet, som skal have 
mulighed for om de vil blive på holdet eller om de vil have refunderet 
beløbet for kurset.  
 

Refundering ift. ”normal” træning 
- Vi vil ikke refundere medlemskaber for tabt træningstid 

 
  

Irene  

4.   Sommertræning   
  
Skal der være sommertræning?  

- Der vil være uofficiel torsdags selvtræning. Dette melder vi ud til 
medlemmerne via Facebook. Alle er velkomne.  

  
  

Alle  

5.   Opstart af træningen efter sommeren  
  

- Opstart i uge 32 – samme træningstider og dage som forårstræningen 
  

  
  

6.   Hvalpehold   
  
Opfølgning på nuværende hvalpehold 

- Nuværende hvalpehold fortsætter til jul 
 
Skal vi have nye hvalpehold efter sommeren?   

- Vi er afhængige af hvalpehold efter sommeren, men vi mangler trænere. 
Vi har tre trænere på pause – Irene kontakter dem om de er interesseret.  
Og om Lone vil fortsætte med H2 og Karna nyt hold.  
Irene melder retur på Facebook.  
”Hvordan tiltrækker vi flere trænere” spørgsmål skal på dagsorden i 
næste gang 

 
Info om nyt hold:  
 
Træningsstart: uge 35 
Info hvalpeaften: 19. august 
 
 
Irene og Claus har styr på dette. 
 

 
  

Irene   



7.   Lokal konkurrence  
 

- Konkurrencen bliver uofficiel 
- Bliver afholdt den 7. november 2020  

  

  

8.   Planlægning af nyt trænermøde   
  

- Møde den 18. august – Irene laver event i klubmodul inden uge 26 
 

Irene  

7.  Opfølgning fra sidste møde   
  
Køkken 

- Tilbud er halvandet år gammel. Fra Ikea.   
- Skal på dagsordenen næste gang, når der er mere ro 

 
 
Aktivitetsbane 

- 40.000kr er fondet – Hvornår fik vi de penge og hvor længe kan de 
bruges? Tjek op med Martin 

- Arbejdsgruppe omkring aktivitetsbane – vi laver et skriv til 
medlemmerne efter sommeren, om det skulle have interesse. Søren vil 
gerne være med i gruppen. De refererer tilbage til bestyrelsen.  

 
Hjertestarter 

- Ikke undersøgt yderligere 
  

 
Venskabsdyst 

- Kommer ikke til at ske i 2020. Irene tage snakken med Aalborg og 
Svenstrup. Melder retur om det har interesse ved de andre klubber. 

- Fælles konkurrence – evt. vælge tre personer fra hver klub, som står for 
dysten. Formatet tages op senere – hvis der er tilslutning til dysten.  

  

Alle  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irene 

8.  Eventuelt  
  
Trygfonden  

- Kan vi se et eventuelt samarbejde?  Hvad vil vi have ud af det?  
- Malene undersøger mulighederne ved samarbejde.  

  
Papir på toilet i stedet for håndklæde   

-  300kr pr. karton. Claus høre, om Jesper kan skaffe dette + håndsprit 
 
Håndsprit 

- Vi skal have håndsprit til august, hvis klubhuset skal åbnes. Evt skal vi 
have en udenfor. En holder + 5 dispensers købes i IKEA. 

  
Flere trænere?  

- Skal på dagsordenen næste gang 
  
 
 

Alle  
  
Malene  
  
  
 
Claus 
  
  
  
  
Malene/Mette 
 
 
Alle 
 
 
 



Trænergaver  
- Beholder samme beløb som tidligere. Vi skal til at tænke over 

trænergaver allerede nu.  
  

Årsafslutning  
- Afholdes den 7. november 
- Vi kan overveje om vi skal tage et symbolsk beløb for at være med.  
- Claus undersøger nye muligheder – kan evt afholdes som julefrokost 

med ”fri bar”. 
 
  
Opfølgning på. klubmodul   

- Fungerer ikke optimalt 
- Vi skal i den kommende tid, skrive en besked på Facebook, når vi 

sender noget rundt. Så kan folk svare derinde, hvis ikke der er modtaget 
noget.  

 
Trækvogn til Rally-holdet 

- Det er bestemt at rally-holdet gerne må købe en trækvogn 
 
Store spor i banen 

- Det ene er fyldt op – Peder skal spørges, om det er ham.  
- Der skal findes en løsning for at få fyldt det andet op, så det bliver 

nemmere at slå græsset 
 
Generelforsamling 

- De personer som skal på valg næste år. Kan de begynde at tænke over, 
om de vil stille op igen.  

 
  
  

Alle 
 
 
 
 
 
Claus 

  
  
Årshjul  
  

1. Arbejdsdag, den. 18 – 19 april (kl. 10-12 & 12- 
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  
• Der ligges papir, som trænerne kan tage med ned på hold.    

  
Malene skriver mail.   
  
  
2.  Lands konkurrence, den 2. maj (AFLYST) 

• Skal på dagsorden den 7. april  
• 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.   

  
  
3. Sommerafslutning, den 21. juni  • Susanne har lavet invitationer.  

(AFLYST) 
  
4. Hvalpeafslutning? 
  
  
5. Lokal konkurrence   

• Skal på dagsorden i august  
• Præmier   
• Pokaler   

  
  
6. Års afslutningsfest  

• Skal på dagsorden i april  
  
  
7. Juleafslutning  

• Skal på dagsorden i august  
  
Andet  
  
Hundeføre mærker  

• Skal på dagsordenen i september  
  
Klubmodul  
 -  Skal med på alle dagsordner   


