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

Sekretær Malene Christiansen, e-mail: sekretaer@dch-lindholm.dk 
 
 
 
 
Emne:  Bestyrelsesmøde 
Dato:  17/08-2021 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:   
 
Pkt. Tekst Ansvar 
1. Opdatering fra formanden  

 
- Der er startet tre nye hvalpehold  
- Der er startet en ny træner på hvalpehold 
- Er gået i gang med planlægning af vintertræning (start 25. september) 

Irene 

2. 
 
 
 
 
 

Arbejdsdag 
 

- 10. oktober kl 09.00 til rundstykker 
- Se opgaver nedenfor 
- Indkaldelse til arbejdsdag (laves som event i klubmodul samt på Facebook – Irene 

opretter) 
- Malene printer opgaveliste  
- Malene bager kage 

 

 

3.  Trænergaver 
 

- Mulighed: Overgangsjakke med tryk på ryggen  
- Malene undersøger priser med Jægeren og Lystfiskeren ift. pris 

o 19 fuld gaver 
o 3 halve gaver 

 
 
 

 
Malene 
kontakter  

4.  Lokal konkurrence 
 

- Afholdes d. 6. november kl 09.00  
- Mulighed for uofficiel ”dommer” for C2 (en træner til at dømme i stedet for dommer) 
- Agility-holdet vender retur med en uofficiel ”dommer”  
- Rally-holdet vender retur med en uofficiel ”dommer”  
- C og B skal have officiel dommer 
- C og B skal oprettes som konkurrencer i klubmodulet (Irene undersøger om det er 

muligt uden betaling) 
- Agility, Rally og C2 oprettes som almindelig event i Klubmodul 
- Mail sendes til alle medlemmer. Alle konkurrencer bliver oprettet under event. 
- Deadline for tilmelding til konkurrencen er den 17. oktober  
- Mail/indbydelse sendes senest i uge 38 
- Til bestyrelsesmøde i oktober (efter tilmelding er slut) tages alt praktisk op omkring 

mad, program, pokaler, præmier, dommere osv.  
 
 

 

5. Årsafslutninger 
 
Afslutningsfest 

- Afholdes d. 6. november kl 19.00 
- Afholdes i klubhuset 
- Oprettes som event med først til mølle på tilmelding 

 



- Deadline for tilmelding 17. oktober  
- Indbydelse sendes senest i uge 38 fra klubmodul  
- Til næste bestyrelsesmøde uddeles praktiske opgaver med mad, hjælp, pynt etc.  

 
Malene og Irene kigger på tekst til dette.  
 
Hvalpeafslutning 

- Skal på dagsordenen næste gang 
 

Juleafslutning 
- Skal på dagsorden næste gang 

 
 

6.  Træneraspiranter 
Hvad forventer vi af folk, som vi sender på trænerkursus? 
 
Der står ikke noget om dette officielt. 
 
Til bestyrelsesmødet blev der diskuteret, om klubben kunne forvente følgende, for at sende et 
medlem på trænerkursus.  
 

- Træner i klubben efterfølgende 
- Kendskab til klubben/klubben har kendskab til vedkomne  
- Gå som føl inden opstart af træning  

 
 

 

 

7.  Eventuelt 
 

- Bestyrelsen anno 2022 
o Malene opstiller ikke igen  
o Kurt genopstiller  
o Irene genopstiller 
o Mette Frost genopstiller som suppleant  
o Lone Thomsen opstiller som bestyrelsesmedlem 

 
- Gennemgang af fødselsdage & diverse gaver 

 
 
Næste møde: Tirsdag den 14. september kl 18:00 til pizza 

  
 
 

 

 
 
 
 
  



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/jævne baner  
• Tømme skraldespande 
• Parkeringsplads skal jævnes  
• Rengjort klubhus 
• Fjernet smågrene  
• Tjekke grene/markering af grene der skal fjernes (militæret)  
• Tjekke materialer til konkurrence  
• Oprydning i container  
• Bygget ny støvlebørste  
• Rengøring på terrassen 
• Maling af udendørsmøbler 
• Fliserens  
• Rensning af tagrender  
• Bindestolper 
• Brædder udenfor klubhus skal skiftes 
• Redskaber til agility -bane 

 
• 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  


