
DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 

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

 

 

Referat til Bestyrelsesmøde  
 

Dato:  18/10 - 2022 kl. 17.30  

Indkaldt: Irene Lønvig, Lone Thomsen, Kurt Bundgaard, Claus Topp og Rikke Skaarup Jungersen, samt suppleant 

Mette Frost  

 

 

Pkt. Tekst Ansvar 

1. Opdatering fra formanden: 

• Næste møde 

o Bliver d. 22 november kl. 17.30  

 

• Opsamling fra sidst- Aktivitetsbanen  

o Det var rigtig dejligt at så mange kom og hjalp til med at få banen bygget. Så en 

stor tak for hjælpen. 

o Banen er dog ikke helt færdig, der mangler at blive fyldt op i sansebaren, samt 

lagt tagpap på flere af fladerne. Der skal skiftes spændeskiver på cykelhjulene, der 

skal også monteres bedre elastikker på gyngen samt at kæderne skal beklædes 

med gummi. Vippen skal også beklædes med tagpap og der skal være et dæk på 

jorden som tager noget af stødet når vippen tipper.  

o Økonomien går op og vi har fået vores penge af Friluftsrådet  

o Vi får af Friluftsrådet tilsendt et nyt skilt, som skal sættes op  

 

• Trænergave  

o Vi fastholder vores plan i forhold til trænergaven. 

o Dog venter vi forsat på måleskema og levering er yderligere forsinket  

  

• Trænermøde 

o Bliver afholdt d. 25 oktober kl. 19.00  

 

• Husk  

o Klubhuset og fenne 2 er lejet ud til uddannelse i uge 43 og uge 45, både lørdag og 

søndag  

 

Irene 

2. Opdatering fra kassereren:  

• Noget at berette 

o Der er kommet penge ind for aktivitetsbanen. Det har været et effektivt og godt 

samarbejde. Vi glæder os over at pengene er i hus og at vi har fået støtte i 

projektet af vores aktivitetsbane  

 

• Økonomi  

o Vores strømforbrug er steget, derfor opfordrer vi til at ventilationen slukkes når 

der ikke er nogen i huset.  

o Foruden stigningen af strøm, ser økonomien forsat fornuftig ud  

 

Claus 

3.  Klubmodul: 

• Noget nyt på den front 

o Den nye opdatering gør det nemmere at flytte hold frem og tilbage  

 

Irene/Claus  
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4. Fest og konkurrence:  

• Er der styr på alt det praktiske i DcH lydighed 
o Vi mangler en ekstra sporlægger – Claus spørger nogle af de forslåede kandidater  
o Alle dommere har sagt ja tak til komme og hjælpe os.  

 
• Er der styr på alt det praktiske i Rally 

o Der er styr på Rally, Lone er altmulig kvinde tilknyttet til Rally 
o Der har været lidt forvirring om hvem der skulle være dommer, men det bliver 

Betty. 
  

• Er der styr på alt det praktiske i Agility 
o Der afholdes præmie overrækkelse omkring middag, da ingen fra agility deltager 

om aften.   
 

• Pokaler til de forskellige klasser 
o Agility 2 x 2 pokaler  
o Rally begynder: 2 pokaler  
o Rally åben: 2 pokaler  
o C2-klassen: 2 pokaler  
o B-klassen: 2 pokaler  

 
• Diplomer 

o Rikke sender diplomerne ud, så de kan ses inden de printes  
 

• Køkken og mad 
o Mette vil gerne hjælpe med afhentning af morgenmad. Afhentning kl. 7.20 
o Kl. 8.00 er der morgenmad til alle  
o Karna og Mette passer køkkenet og sørger for kaffe  
o Max, Lone eller Rikke afhenter mad til dommerne.  
o Dommermad bliver ribbenssandwich fra Nadias  
o Irene og Mette står for indkøb af mad til konkurrencedagen  

 
• Er der styr på alt i forhold til festen 

o Festudvalget mødes torsdag og får styr på det sidste  
o Der mangler forsat et par hjælpere til køkkenet  
 

• Tildeling af vandrepokaler i de forskellige kategorier  
o Bestyrelsen har modtaget flere nomineringer til de forskellige kategorier fra 

klubbens medlemmer   
o Bestyrelsen har ud fra disse normeringer fundet frem til de personer, som på en 

eller anden vis, har gjort en ekstra indsats, enten for klubben eller for deres egen 

udvikling som hundefører  
o Hvem der får hvilken pris bliver først afsløret til klubfesten  
 

Alle 

5. Juleafslutning  

• Dato  

o Der afholdes juleafslutning d. 3. december kl. 13.00 

o Irene og Rikke laver invitationer, de bliver sendt ud efter konkurrencen 

o På næste møde får vi styr på de sidste detaljer omkring afholdelse af 

juleafslutningen  

 

 

6.  Eventuelt: 

• Hvalpeafslutning  
o Der laves invitation til hvalpeafslutning og der rykkes rundt i hvalpetesten. 
o Rikke sender invitation ud  
o Der er styr på dommer, som bliver Lars  
o Kurt har styr på medaljer  
 

Alle  
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Årshjul 
 

 

Arbejdsdag 

- Brædder  

- Springbræt  

- Klubhus / November  

 

 

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  


