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

Sekretær Malene Christiansen, e-mail: sekretaer@dch-lindholm.dk 
 
 
 
 
Emne:  Bestyrelsesmøde 
Dato:  25/05-2021 kl. 18.30 (kl 18.00 til pizza) 
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. 

Opdatering fra formanden  
 

- Klubhuset er udlånt tre gange i den næste måned 
o 2. juni 
o 9. juni 
o 20. juni (Malene og Irene tager køkkenet) 

 
 

Irene 

2. 
 
 
 
 
 

Evaluering på landskonkurrence – Rally og Lydighed 
 

- Overordnet gik det rigtig godt 
- Hvis vi i fremtiden skal holde drive-in konkurrence, skal ”holdene” 

forblive samlet hele konkurrencen – dvs. først til dommer 1, derefter til 
dommer 2 osv.  

- Stor ros fra dommere på begge dage.  
- Hvis muligt skal begge konkurrencer afholdes på én dag  
- Landskonkurrencen 2021 på dagsorden sidst på året, hvor det skal 

besluttes om vi vil gentage drive-in konceptet i 2022 
 
 
 

 

3.  Hvalpeafslutning 
 

- Den 19. juni afholder vi hvalpekonkurrence/hvalpeafslutning 
- Irene hører dommer, om han kan/og starttidspunkt 
- Kurt køber medaljer 

o Medaljer: 3 stk. guld, 3 stk. sølv, 3 stk. bronze med blå bånd 
- Joan hjælper i køkkenet 

 
 

 
Irene 

4.  Sommerafslutning 
 

- Ingen sommerafslutning grundet covid-19 
- Sidste mandagstræning er den 28. juni og sidste torsdagstræning er 

enten den 24. juni eller 1. juli (afhænger af træner) 
-  

 

 

5. Opstart efter sommerferie 
 

- Hvalpehold: 3 hold af 8 hvalpe 

 
 



o Claus begynder at fylde hold fra henvendelser 
- Agility har ikke mulighed for at starte et begynderhold eller tage flere 

hunde på holdet grundet trænermangel 
- Træningsopstart bliver mandag den 2. august  
- Hvalpehold starter den 16. august 
- Hvalpeinfo i uge 32 (d. 10. eller 11. august) 

 
 

6.  Trænermøde 
 

- Irene finder dato til trænermøde 
- Irene laver dagsorden – herunder input: 

o Intro til klub-modul 
o Sommerafslutning på hold  
o Opstart efter sommerferie 
o Træner-situation efter sommeren 

 

 

7. Opfølgning  
 

- Aktivitetsbanen er påbegyndt og vi er i gang med at rydde området.  
 
 

 

8. Eventuelt 
 

- Vi er pr. dags dato 114 medlemmerne i DcH Lindholm 
- Næste møde: tirsdag d. 17. august kl 18.00 til pizza 
- Kurt: Der skal købes et målebånd på 30 meter + tommestok 
- Arbejdsdag skal på dagsordenen i august 
- Trænergaver skal på dagsorden i august 

 
 

 

 
 
 
 
  



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  


