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

Sekretær Malene Christiansen, e-mail: sekretaer@dch-lindholm.dk 
 
 
 
 
Emne:  Bestyrelsesmøde 
Dato:  19/10-2021 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:  Joan Dahl Olesen 
 
Pkt. Tekst Ansvar 
1. Årsafslutninger – opfølgning – del 1  

 
 
Afslutningsfest skal planlægges – Susanne (fra festudvalg) deltager i mødet 
Afholdes d. 6. november kl 19.00 
Deadline for tilmelding den. 24. oktober.  
 

- Dags dato er der 28 tilmeldte 
 

- Madbudget ca 200 kr pr. person 
- ”Serveringspiger ”opgave består af: Pyntning og opdækning, opsætte buffet samt 

oprydning efter mad, sætte kaffe over  
- Serveringspiger: Irene har fundet to hjælpere, som får 500kr hver.  
- Musik: Mette står for at finde musik 
- Mad: Susanne står for at finde mad 
- Sodavand/øl: Max (Irene sender indkøbsliste) 
- Vin: Claus står for vin 
- Vinglas, vandglas, servietter & bloklys: Joan 
- Festligt indslag: Valgfrit – Susanne undersøger muligheder 
- Oprydning: Susanne & Irene kommer dagen efter kl 12. (+ Vi siger til festen, at vi 

gerne vil have hjælp til oprydning, så det ikke kun er bestyrelsen) 
 
Mette laver en let rengøring i klubhuset ugen op til festen.  

 
 
 

 
 

2 Opdatering fra formanden 
 

- Trænernes julegave er klar 
o  Gavekort holder 2 år, men koden varer kun året ud 

- IGU-tilmelding senest den 1/11 
- OK benzin giver 30 % ekstra  
- Spar Nord fonden har ekstra midler til lokalforeninger – Claus undersøger, hvor meget 

de gerne vil vide for at vi kan søge midler.    
 
 

Irene 

3. 
 
 
 
 
 

Årsafslutninger – opfølgning – del 2 
 
Vandrepokaler 
 

- Vandrepokalerne er fordelt – se vedhæftet excel-ark samt nedenstående. 
- Kurt står for indgravering af pokaler 

 
 
 
 
 
 



 
 
Hvalpeafslutning 

 
- Søndag den 28. november afholder vi hvalpeafslutning.   
- Kurt bestiller medaljer. (3 x 3). Bestilles sammen med pokaler til lokalkonkurrence. 
- Lars Kiel er dommer – Claus sørger for vin  
- Køkkenhjælp: mangler 
- Irene sender info til hvalpeholdene 

 
 
Juleafslutning 
 

- Juleafslutning bliver afholdt lørdag d. 4. december kl 13.00.  
- Karna skal spørges om forplejning og børneposer (Irene spørger) 
- Kurt eller Max er julemand 
- Indbydelse skal sendes i uge 45  

 
4.  Lokal konkurrence -opsamling + opfølgning 

 
Afholdes d. 6. november kl 09.00  

 
Klasser 

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

 
 
Præmier/pokaler – Kurt bestiller pokaler  
 

- C2: 2. stk. 
- C: 1 stk. 
- B: 1 stk.  
- Rally Begynder: 1 stk. 
- Rally Åben: 1 stk. 
- Agility kl 0: 2 stk. 
- Agility kl. 1 lille: 1 stk.  
- Agility kl. 1 mellem: 1 stk.  

 
 

 
 
 
 



Hjælpere/dommere 
 

- Dommer til B og C: Ole  
- Dommer til C2: Birthe  
- Dommer til agility: Per 
- Dommer til Rally: Dorte  

 
Der er styr på hjælpere. 
 
Praktisk 

- Morgenmad: 5 stk. morgentilbud (Kurt køber) 
- Frokost: Frokost til dommere tages på dagen (Peder sørger for mad til dem). Ellers 

ingen officiel frokost til konkurrencedeltagere. 
- Gaver: Claus kommer med vin-gaver til dommere og hjælpere 

 
 
 

5. Opstart af 2022 
 

- 15. januar: Standerhejsning 
- 22. januar: Ordinær træning begynder  
- 26. januar: Generalforsamling (indkaldelse senest den 5. januar) 
- Midt februar: Opstart af hvalpehold  

 
 

 

6.   Eventuelt 
- Gave til Peder og Leif for græsslåning: Irene undersøger mulighed for gavekort til 

DogCoach på 500 kr.  
 
Næste møde: 23. november kl 17.30 til spisning  
 
 
 

 

 
 
 
 
  



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  



• Vandrepokaler:  
Ide: Nomineringsrunde, hvor medlemmerne kan indstille træner til ”årets træner”. Herefter 
bliver der en afstemningsrunde, hvor medlemmer kan stemme på ”årets træner”.  

 
 
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  


