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

Sekretær Malene Christiansen, e-mail: sekretaer@dch-lindholm.dk 
 
 
 
 
Emne:  Bestyrelsesmøde 
Dato:  14/09-2021 kl. 18.30 (kl 18.00 til mad) 
Indkaldt: Irene Lønvig, Malene Christiansen, Kurt Bundgaard, Claus Topp og Joan Dahl Olesen 

samt suppleanterne Mette Frost og Lone Thomsen 
  
Ikke tilstede:  Mette Frost og Claus Topp 
 
Pkt. Tekst Ansvar 
1. Opdatering fra formanden  

 
- Der er ændret i træningsplanen for U2 i efteråret – der kommer mail til U2 
- Lars Kiel fylder 70 år – Kurt køber gavekort for ca. 300kr 
- DcH Lindholm har Anne med til DM i weekenden uge 38 
- DcH har fået et officielt samarbejde med DogCoach 
- Hundeførerdag - sidste tilmelding den 15. september  

 
 

 
 
 
 
Irene 

2. 
 
 
 
 
 

Arbejdsdag - opsamling 
 
10. oktober kl 09.00 til rundstykker.  
Event er oprettet i klubmodel.  
Der er opsat opgaveliste i klubhuset.  
 

- Ansvarlig for rundstykker/snacks 
o Kurt står for rundstykker + frikadeller 
o Malene bager kage 
o Lone laver kartoffelsalat 

- Det må gerne nævnes på holdene, at de gerne selv må medbringe redskaber til de 
opgaver, som de tilmelder sig til 

- Materialerne til opgaverne skal købes inden dagen  
o Lone laver udkast til indkøbsliste 
o Lone køber materialerne  

 
 
 

 
 
 
 
 
Se ansvar 
under 
opgaverne  

3.  Trænergaver - opfølgning 
 
Trænergave 2021 bliver et gavekort til DogCoach, hvor trænerne selv har mulighed for at købe 
dét, de mangler. 
 
Der vil blive lavet et ”Tak for hjælpen”-kort med træner-rabatkode samt en besked om, at hvis 
de ønsker tryk på deres købte ting, så sender vi det fælles til tryk i xx måned.  
Hertil kan vi se om vi kan skaffe en rabataftale baseret på antal der ønsker tryk.  
 

- Antal gaver: 
o 20 fulde gaver 
o 3 halve gaver 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Irene har 
kontakt med 
DogCoach 



4.  Lokal konkurrence -opsamling + opfølgning 
 
Afholdes d. 6. november kl 09.00  
Mail sendes til alle medlemmer. Alle konkurrencer bliver oprettet under event. (Irene opretter) 
Deadline for tilmelding til konkurrencen er den 17. oktober. Mail/indbydelse sendes senest i 
uge 38 – hvis muligt.  

 
Klasser 

- C2 bliver uofficiel konkurrence 
- Agility bliver uofficiel konkurrence 
- Rally bliver uofficiel konkurrence 
- C og B er officielle konkurrencer 

 
- C og B skal oprettes som konkurrencer i klubmodulet til 0 kr. 
- Agility, Rally og C2 oprettes som almindelig event i Klubmodul 

o Irene opretter 
 

Præmier/pokaler 
 

- Skal på dagsorden i oktober efter endt tilmelding 
 
 
Hjælpere 
 

- Dommer til B og C: Ole + vi mangler én dommer + figurant 
- Dommer til C2: Birthe fra klubben 
- Dommer til agility: Per 
- Dommer til Rally: Dorte  

 
 
Praktisk 
 

- Til bestyrelsesmøde i oktober (efter tilmelding er slut) tages alt praktisk op omkring 
mad, program og pokaler  

 
 

 

5. Årsafslutninger - opfølgning 
 
 
Afslutningsfest - opsamling 
Afholdes d. 6. november kl 19.00 
Oprettes som event med først til mølle på tilmelding – deadline for tilmelding den. 24. oktober.  
 
Indbydelse sendes senest i uge 38 fra klubmodul  

 
- Lone hører Susanne (fest-udvalg) om hun vil være med til at arrangere. 

o Såfremt ikke – skal bestyrelsen undersøge med mad inden tilmeldingsfrist 
o Såfremt hun ønsker, skal hun til start undersøge mad-muligheder (pris 

omkring 200 kr. pr person) 
§ Lone giver besked om dette i Facebook-gruppe 

o ”Tjener-job” består af: Pyntning, og opdækning, opsætte buffet samt 
oprydning efter mad  

o Joan tager i Ikea og køber vinglas, vandglas, servietter & bloklys 
 
Resten tages op til næste bestyrelsesmøde. Hvis Susanne vil stå for festen, skal hun inviteres 
med til næste møde, hvor vi tager afslutningsfesten som det første.  
  
 
Vandrepokaler 
 

- Vi skal have lavet en vandrepokal til Agility 
- Vi skal flidspræmie til agility 

 
Hvalpeafslutning 

 
- Søndag den 28. november afholder vi hvalpeafslutning.   
- Kurt bestiller medaljer. (3 x 3). Bestilles sammen med pokaler til lokalkonkurrence.  

 



 
 
Juleafslutning 
 

- Juleafslutning bliver afholdt lørdag d. 4. december kl 13.00. Skal på dagsorden næste 
gang.  

 
 

6.  Konkurrencekalender 2022 
 

- DcH lindhold afholder landskonkurrence lørdag den 7. maj for både C, B og Rally 
 

 

7. Spørgeskema fra kredsen 
 

- Gennemgang og besvarelse af spørgeskema 
 
 

 

8. Forventningsaftale som træneraspirant  
 
Rammerne for en forventningsaftale skal blandt andet bestå af:  
 

- Medlemmet skal indstilles af træner  
- Medlemmet skal være føl på 1-2 hold, før det gensidigt vurderes om medlemmet 

skal på uddannelse 
- Medlemmet skal være aspirant i klubben mens uddannelse er i gang 
- Skal undervise i 2 år efter endt uddannelse 

 
 
Bestyrelsen har besluttet at en sådan aftale skal udarbejdes og anvendes ved fremtidig 
rekruttering.  
 

 

9.   Eventuelt 
 

Næste møde: tirsdag den 19. oktober kl 18.00 til mad 
 
 

 

 
 
 
 
  



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  


