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

Sekretær Malene Christiansen, e-mail: sekretaer@dch-lindholm.dk 
 
 
 
 
Emne:  Bestyrelsesmøde 
Dato:  24/11-2020 kl. 18.30 
Indkaldt: Irene Lønvig, Malene Christiansen, Kurt Bundgaard, Claus Topp og Jesper Michaelsen 

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

 
Fastlæggelse af næste møde 
 
Tirsdag den 5. januar kl 18.00 til pizza.  
Mødet starter 18.30. 
 
 

 
Alle 

2 
 
 
 
 
 

Opdatering fra formanden 
 
Agility 

- Agilitytræner er blevet sygmeldt, og vi skal fælles finde en løsning for 
nye træner-muligheder. De assisterende trænere vil kunne tage over i en 
periode.   

 
 

Irene 

3. Opfølgning  
 
Aktivitetsbane 

- Mail er sendt til medlemmerne, men ingen har svaret endnu. Der skal 
sendes en reminder i start december.  

 
 
 
 
Malene 
 
 
 

4.  Hvalpetest den 28/11 kl 10.00 
 

- Mette bager kage 
- Claus står for dommergave 
- Jesper har sørget for medaljer  

 
 

 
 
   

5.  Hvalpepakke fra Landsen 
 

- Landsen tilbyder en gratis hvalpepakke, som skal bestilles til klubhuset 
når vi ved hvor mange hvalpe der starter på hvalpehold i 2021. 

 

 

6. Planlægning af Generelforsamling den 21. januar 2021 
 

- Der udsendes indkaldelse til Ordinær Generalforsamling senest den 15. 
december, hvori der skal stå tydelig, at der er forbehold for Covid-19 
restriktioner.  

 
Malene 
sender  



 
  

7. Planlægning af 2021 - træning 
 
Opstart af træning 

- Træningen påbegyndes lørdag den 16. januar 2021 
 

Trænere og hold  
- Irene og Malene kigger på hold og trænere til 2021 

 
Hvalpehold 

- Irene og Malene kigger på hold og trænere til 2021 
- Vi regner med at kunne påbegunde to hvalpehold i forår-halvåret 

 
Kurser 

- Forslag fra trænere: Leg og motivation med Rikke Svenson 
- Nose Work 

 
 

Malene/Ire
ne  

8.  Planlægning af Agility indflytning 
 
Irene mødes med formanden for DAF søndag den 29. november for at få 
klargjort følgende: 
 

- Generel plan for indflytning 
- Plan for indflytning af container 
- Plan for afrydning af areal, så der kan komme en lastbil ned til 

containerarealet  
- Der skal ligges fliser under hjørnerne af containeren  

o Lone kan skaffe fliser 
 
Irene har lavet skriv i Facebookgruppen med tidpunkt, således flere fra 
bestyrelsen kan deltage. 
 

 

9. Kommunikationsflow ifbm. opkrævningsmail ved årsskifte 
 

- Claus sender mail ud med opkrævning omkring årsskifte  
 
 

 
Claus 

10. Eventuelt 
 
Standerhejsning den 9. januar kl 13.00 – Malene og Irene laver skriv 
 
Claus kontakter landsforeningen ift. at få afklaret kontingent-vedtægter. 

- Opdatering: Klubben betaler træningsgebyr for alle ”tillidsposter” – og 
dermed betaler de omtalte fuldt kontingent og har samme trænings- og 
konkurrencemuligheder som andre fuldt betalende medlemmer.   

 
 
Mette vil gerne male klubhuset i uge 51 
 
 

 

 
 
 



 
 
Årshjul 
 
1. Arbejdsdag, den. 18 – 19 april (kl. 10-12 & 13-15).  (AFLYST) 

• 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.   

 
 
 
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 (AFLYST) 

• Susanne har lavet invitationer.  
 
 
 
 
4.  Hvalpeafslutning 
 
 
5. Lokal konkurrence (AFLYST) 

• Skal på dagsorden i august 
• Præmier  
• Pokaler  

 
 



6. Års afslutningsfest (AFLYST) 
• Skal på dagsorden i april 

 
 
7. Juleafslutning (AFVENTER)  

• Skal på dagsorden i august 
 
Andet 
 
Hundeføre mærker 

• Skal på dagsordenen i september 
 
Klubmodul 

- Skal med på alle dagsordner  


