
DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 

DcH-Lindholm, Gammel Hvorupvej 61, 9400 Nørresundby 
Sekretær: Rikke Skaarup Jungersen, e-mail: sekretaer@dch-lindholm.dk  

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde  
 

Dato:  05/4-2022 kl. 18.00  

Indkaldt: Irene Lønvig, Lone Thomsen, Kurt Bundgaard, og Claus Topp, samt suppleanterne Mette Frost og Rikke 

Skaarup Jungersen 

Ikke tilstede:  Joan Dahl Olesen 

 

Pkt. Tekst Ansvar 

1. Opdatering fra formanden: 

• Næste møde? 

o Afholdes d. 10 maj kl. 18.00  

 

• Gennemgang af landsmødet  

o Irene fortalte i korte træk om landsmødet.  

o Vi mangler en kvinde/mand i initiativfonden  

o Vi mangler en ny kredsformand, som vil repræsenterer lokalforeningerne i 

hovedbestyrelsen  

o Hvis man kender til nogle som kunne være interesseret i en af ovenstående, er 

man velkommen til at rette henvendelse 

o Vi afventer indkaldelse til kredsgeneralforsamling  

o Alle forslag som blev stillet af hovedbestyrelsen blev vedtaget 

 

• Der afholdes VIP aften i Brovst  

o Dato d. 26/10  

o Alle der har en funktion i en lokalforening er inviteret  

o Hovednavnet er håndboldspiller Lars Christiansen  

 

• Trænermøde – overordnet  

Træneraspirant 

o Vores agility aspirant Ronja, kommer og går føltimer hos en af de andre 

instruktører i klubben.  

Dagligdagen 

o Der blev snakket om gensidig respekt og at vi skal tage hensyn til hinanden 

på træningspladsen, samt hjælpe hinanden f.eks. med oprydning og lave kaffe 

Kurser  

o Der arbejdes videre med kurser for trænerne  

o Tankerne er kurser som kan komme alle trænerne til gode, f.eks. motivation 

og samarbejde  

o Irene har en forbindelse til en som afholder kurser med førstehjælp til hund  

o Et kursusforslag som blev stillet var kursus om hundesprog og adfærd – vi 

kigger nærmere på dette 

o Andre Indkomne kursusforslag er velkomne  

Hvalpetesten  

o Hvalpetesten er blevet revideret og udsendt til hvalpetrænerne. Der har ikke 

været nogle indvendinger, så vi går ud fra at den er godkendt  

 

• Snakken om hvalpetesten åbnede en dialog omkring, hvordan DcH Lindholms 

hvalpeprogram er sat sammen. 

o Claus har allerede 3 tilmeldte retrievere til hvalpehold i efteråret  

o Skal vi til at dele hundene op i alder?  

- Det ville måske give rigtig god mening i forhold til at de er på forskellige 

udviklingstrin og deres læringskurve er forskellige  

o Claus fortalte om hvordan man delte hvalpene op førhen i tiden 

- Kursushold for dem over 12 mdr.  

- Hvalpehold under 12 mdr.  

- Kunne det give mening for os?  

Irene 
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o Lone og Rikke som er nogle af dem der har hvalpehold i år, kunne godt se en 

fordel i at skelne, holdene lidt mere af i forhold til alders opdelte hold. Det 

gør det også nemmere at undervise et samlet hold  

o Konklusionen blev at bestyrelsen gerne vil arbejde videre med den tanke om, 

at lave hvalpehold og begynderhold  

- Hvalpehold 8 uger – 8 mdr.  

- Begynderhold 8 mdr. –  

o Året ud vil DcH Lindholm kun tilbyde hvalpetræning for de hvalpe, som er 

under 8 mdr. ved kursus start. Da vi har enkelte trænere der gerne vil følge 

deres hvalpehold året ud.  

o Claus tager de hunde ind som er max 8. mdr. ved kursus start 

o Planen for næste år er at DcH Lindholm, som minimum skal kunne tilbyde 2 

hvalpehold for hvalpe under 8 mdr. og 1 begynder for de hvalpe som er over 

8 mdr. ved kursus start 

o De strøtanker som er blevet gjort på dette bestyrelsesmøde, tages med til 

næste trænermøde, så trænerne kan høre bestyrelsens tanker og trænerne kan 

komme med deres tanker om forslaget. Da det trods alt er dem som står med 

hunde og kursister på banen 

o Foruden aldersopdelte hvalpehold, vil bestyrelsen gerne arbejde videre på, 

hvordan vi socialiserer hundene på holdene.  

 

 

2. Opdatering fra kassereren:  

• Elpriserne  

o Vi skal være opmærksom på at prisen. Lige nu er prisen 4300,- for anden 

kvartal.  

• Shoppen 

o På nuværende tidspunkt er der indkøbt for mere end der er solgt.  

o Der håbes at sælges mere til næste hvalpeopstart  

o Vi promoverer for shoppen i den nærmeste fremtid  

• Trænergaver 

o Der skal så småt begyndes at gøres nogle tanker 

o Skal det være noget som afspejler den sport som vi arbejder med eller skal vi 

gå en anden vej?  

• Regnskab 

o Det ser fornuftigt ud, men der skal holdes øje med udviklingen. Især i disse 

tider hvor mange ting stiger.  

o Claus holder godt øje med økonomien  

 

Claus  

3. 

 

 

 Klubmodul: 

• Nye ændringer 
o De nye ændringer gør at man hele skal være opmærksom på de nye ting som 

der tilføjes eller ændres 
o Der kan engang imellem være en smule udfordringer med at 

afmelde/udmelde folk igennem klubmodul   
• Hjemmeside 

o Det kunne give god mening at ændre i layoutet på hjemmesiden, i forhold til 

fanen ”pladsfordelingen”, da den også har givet lidt udfordringer 
o I stedet ville det være smart at fremhæve Facebook og poste pladsfordelingen 

derinde  
o Alle synes det gav god meningen – Claus bringer det i orden 

 

Claus/Irene  

 

4.  Landskonkurrence d, 7 maj 

• Tilmeldte  

o 11 i rally med 16 gennemløb  

o 7 i C-klassen 

o 6 i B-klassen 

• Hjælpere  

o Claus har fundet hjælpere og det deler sig således  

o Køkken – Karna  

o Beregner rally – Malene  

o Beregner DcH lydighed – Mogens  

Alle 

 

 



DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 

DcH-Lindholm, Gammel Hvorupvej 61, 9400 Nørresundby 
o Konkurrenceleder – Peder  

o Spor – Birthe, Knud og Claus  

o Kørsel til spor – Lars  

o Figuranter – Marianne og Lone  

o Klasseleder for C. – Jesper  

o Klasseleder for B. – Irene  

o Grillmester?  

o Billeder – Rikke  

o Der mangler forsat et par løbere og hjælpere til rally  

• Mad  

o Der vil være mulighed for morgenmad – vi spørger vores faste afhenter om 

han kan lokkes til at hente morgentilbud 

o Til frokost vil der være pølser på grill, samt brød og evt. kartoffelsalat 

o Der er hjælpermad til de, som har en hjælperfunktion på dagen  

o Af dommermad påtænker vi at tilbyde pålægsmand  

o Der skal efterlyses nogle som kunne have lyst til at bage kage  

o  Der skal købes ind til konkurrencen – især smør, øl, vand og sodavand 

• Pokaler  

o Klubben har en smule pokaler – men der skal bestilles nogle nye  

o Vi frasiger os præmier og har fokus på at få nogle gode pokaler til 

konkurrencen i stedet 

• Klargøring  

o Der opsættes baner fredag d. 6 maj. Nærmere tidspunkt aftales med Peder og 

Kurt som er tovholdere for dette 

o Vi kunne godt bruge nogle ekstra hænder.  

o Der laves et Facebook opslag i medlemsgruppen om, at vi står og har brug for 

hjælp – Rikke laver opslaget 

• Mette vil gerne gøre rent inden konkurrencen og sørge for at der er fyldt op på 

toiletterne  

 

• Snakken om konkurrencen indledte en samtale, om at vi som klub fremadrettet skal 

være endnu bedre til at inkludere vores medlemmer i f.eks. konkurrencer.  

o Vi i bestyrelsen vil gerne være med til at give medlemmerne den følelse af at 

det også er deres klub  

 

5. Arbejdsdag:  

• Skal vi afvikle en arbejdsdag inden konkurrencen  
o Nej, men der er spurgt efter folk som vil komme og hjælpe et par timer med 

lidt oprydning og evt. opsætning af baner  
o Der skal fjernes store grene oppe ved klubhuset  
o Bænkene kunne godt bruge en vask  
o Kurt kigger på alle springbrætterne, så de opfylder sikkerhedskravene og er 

klar til konkurrencen 
o Mette vil gerne tjekke at alle skraldespandene på området er tømte  
o Lone vil eventuel gerne være behjælpelig med at få kørt den gamle grill væk 

inden d. 7 maj  
o Der arbejdes på en arbejdsdag senere hen på året   

 

 

Alle  

6. Diplom ved vandrepokal:  

• Kunne det være noget vi kunne indføre?  
o Alle synes det var en god ide  
o Vedtaget!  

 

Lone  

7. Aktivitetsbanen:  

• Tidsplan for aktivitetsbanen  
o Der har været sendt mail ud til udvalget, men der skal sendes en igen, da der 

skal til at ske noget her i løbet af foråret  
o Irene har snakket med Mark som har været, den som har leveret materialer til 

aktivitetsbanen  
o Der skal aftales datoer med Mark, om hvordan det ville kunne passe ind i 

hans kalender her i foråret.  

Claus  
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o De resterende medlemmer i udvalget skal også på banen   
o Målet er at banen skal være færdig inden sommer  

 

8.  Eventuelt: 

• Susanne fra trænerstablen har lavet en oversigt over, hvordan man laver kaffe i 

klubben. Så alle er velkommen til at lave kaffe. 

 

• Der ønskes en ventil-adapter til kompressoren 

 

• Snak om kommende fødselsdage  

 

• Der kunne ønskes at få fældet træerne ved klubhuset ud mod fenne1 og så få lavet en 

lang bænk langs klubhuset   

 

Alle  
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Årshjul 
 

Lands konkurrence, den 7. maj 2022 

 

 

• Tilmeldinger 

• Hjælpere 

• Mad   

• Præmier 

• Pokaler 

 

 

Arbejdsdag 

 

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  


