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

Sekretær Malene Christiansen, e-mail: sekretaer@dch-lindholm.dk 
 
 
 
 
Emne:  Bestyrelsesmøde 
Dato:  27/04-2021 kl. 18.30 
Indkaldt: Irene Lønvig, Malene Christiansen, Kurt Bundgaard, Claus Topp og Joan Dahl Olesen 

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

 
Konstituering af bestyrelsen efter Generalforsamlingen 14/4-2021 

 
• Irene Lønvig – Formand 
• Claus Topp – Kasserer 
• Malene Christiansen – Sekretær, Næstformand 
• Kurt Bundgaard 
• Joan Dahl Olesen 
 
 

Alle 

2. 
 
 
 
 
 

 
Forretningsorden:  
 
• Gennemgang og underskrift. 
 

 

3.   
Planlægning af konkurrence d. 8. og 9. maj 
 
Rally d. 9. maj 2021 

- Morgenmad senest 7.30 for dommere og hjælpere 
- Starter kl 8.00 
- Der er i alt 30 tilmeldinger 
- Hjælpere = OK: 8 stk.  
- Dommere = OK: 2 stk. 
- Rally-holdet har styr på dagen 
- Mangler: Køkken-tjans (starter kl 7), indkøb af rundstykker til hjælpere 

+ dommer, grill-mester (pølser og brød sælges) 
- Klubhuset er lukket på dagen (toiletter er tilgængelige) 
- Præmier: Foderposer gives sammen med pokal  
 

 
Lydighed d. 8. maj 2021 

- Morgenmad senest 7.30 for trænere og hjælpere 
- Starter kl 8.00 
- 23 tilmeldinger til B klasse 
- 10 tilmeldinger til C klasse 
- Hjælpere = OK: 14 stk. (13 til morgenmad)  
- Dommere = OK: 9 stk. 
- Der er styr på programmet 

 
 
Alle   



- Kurt køber morgenmad/pølsebrød – 3. sæt + 100 pølsebrød lørdag 
morgen 

- Klubhuset er lukket på dagen (toiletter er tilgængelige) 
- Banemarkeringer samt podie skal sættes op fredag  

 
Andet 

- Kurt står for pokaler til Rally og Lydighed  
- Claus har styr på dommergaver  
- Max køber pølser + drikkevarer + dyppelse købes til begge dage  
- Lone kommer med telt til dommer (fredag) 
- Pavillon sættes op til Anders/grill-mester  

 
 

4.   
Agility Stævne 

- Agility skal med til lokalkonkurrencen til november 
- Det skal tages op på senere tidspunkt, om vi selv skal afholde i et 

stævne i fremtiden 
 

 

 
Joan 

5.  
Opfølgning  
 
Aktivitetsbane – status  

- Der indkaldes til møde med de tre frivillige med dato.  
- 18. eller 19. maj kl 18.30 
 

 
 
 
Malene 

6.  
Eventuelt 
 

1. Næste møde er den 25. maj kl 18.00 til pizza. 
 

2. Joan laver et skriv til hjemmesiden om agility (Præsentation af agility 
samt hvad vi tilbyder i klubben) 

 
3. Sommerafslutning på næste møde 

 
4. Træner-situation i DcH Lindholm skal jævnligt tages op 

 
5. Gaver i 2021: 

Leif Simonsen har 25-års jubilæum i klubben 
Birthe bliver 60 år 
Karna bliver 80 år 
Lars Kiel bliver 70 år 
 
 

 

 
 
 
 
 
  



Hvad sker der i løbet af året? 
Årshjul 
 
Lands konkurrence, den 8. – 9. maj 2021 
 

• Telt: 
• Tilmeldinger:  
• Hjælpere: 
• Mad   

o Morgenmad:  
o Frokost: 

• Præmier: 
• Pokaler: 

 
 
Arbejdsdag 

• Snacks og forfriskninger i løbet af dagen 
• Opgaveliste:   

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

• Mail sendes til medlemmer + opgaver sættes op i klubhuset 
• Der ligges papir, som trænerne kan tage med ned på hold.   
 
 
 
Sommerafslutning 
 
 
 
Hvalpeafslutning 
 
 
Lokal konkurrence  

• Skal på dagsorden i august 
• Præmier  
• Pokaler  

 
 
Års afslutningsfest  

• Skal på dagsorden i juni 
 



Juleafslutning  
• Skal på dagsorden i august 

 
 
Andet 
 
Hundeføre mærker 

• Skal på dagsordenen i september 
 
Klubmodul 

- Skal med på alle dagsordner  


