
DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 

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

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde  
 

Dato:  20/9 - 2022 kl. 17.30  

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

Frost  

 

 

Pkt. Tekst Ansvar 

1. Opdatering fra formanden: 

• Næste møde? 

o Bliver d. 18 oktober kl. 17.30  

o På den måde kan vi få fulgt op på konkurrencen inden afvikling 

 

• Opsamling fra sidst - Aktivitetsbanen   

o Der er indtil nu tilmeldt 10 hjælpere, men det er endnu uvist, hvor mange der 

kommer, idet der er kommet mange tilkendegivelser om at flere gerne vil hjælpe, 

men de ved ikke om det er en mulighed.  

o Irene skriver på Facebook at hjælpen er nødvendig for at få bygget banen færdig 

og så vi kan få de 40.000,-  fra Friluftsrådet, som vi er lovet, i tilskud til banen.  

o Irene indkøber cykeldæk fredag.  

o Lone og Henrik henter og bringer materialer dagene op til weekenden.  

o Planen er at vi får hotdogs til frokost og Mette vil gerne bage kage til begge dage.  

 

• Info fra kredsen  

o I 2023 er det kreds 1der skal afholde  Jysk mesterskab i rally.  

 

o Der er blevet vendt, hvordan man skal forholde sig ved diskvalifikation i lydighed 

og hvilke producere der skal sættes i gang. Der er et skema, der skal udfyldes, og 

sendes indenfor få dage. Skemaet er lidt svært at finde, men vil blive gjort lettere 

tilgængeligt. 

 

o Der er blevet spurgt ind til af kreds sekretæren, hvordan vi deler stof fra kredsen 

med vores medlemmer, idet de gerne vil komme med forslaget om at 

informationerne kommer fra dem.  

o Vi kan som forening se en udfordring i det stillede forslag, da vi som forening 

sorterer i indholdet vi får tilsendt, samt at vi har enkelte medlemmer som ikke 

ønsker at modtage nyhedsmails fra os. 

 

o Et andet spørgsmål går på, hvordan vi får vores medlemmer til at blive og vælge 

vores konkurrence lydighed til. Vi oplever på landsplan at vores medlemmer 

fravælger konkurrencelydigheden og vælger derfor ikke at stille til vores 

konkurrencer. Indkomne forslag til at ændre denne udvikling er meget velkomne.  

o Der er stillet forslag om at flytte belønningsfeltet tættere på puplikum og give 

offentlige point og kommentarer, så vores program kan blive mere publikum 

venligt.  

 

o Der diskuteres om hvor vidt man kan sætte et minimum antal for deltagere Det er 

især i E-konkurrencerne hvor man oplever, at der er mindre tilslutning.  

o Der blev besluttet, at man som forening har ret til at sætte et minimum på 

deltagere, for at en klasse gennemføres. 

o Landskonkurrenceudvalget har gennemgået programmerne og opfordrer stadig til 

forslag, der kan gøre lydighedskonkurrencerne bedre. 

o Konkurrencekalenderen er sendt ud og klar til at klubberne kan melde ind, 

hvornår de ønsker at afholde konkurrence i deres klub. Vi ønsker at afholde en C-

B-rally konkurrence d. 13 maj.  

o Irene står for at melde det ind og så afventer vi godkendelse. 

o Vi håber senere hen, at kunne afvikle en agility-rally konkurrence, men inden vi 

sætter os fast på en dato skal vi have fat i nogle af vores folk fra agility. 

 

Irene 
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o Kredsformand Kim stopper ved næste Kreds-GF, og går tilbage til hans tidligere 

post som kredskasser. Det betyder at vi kommer til at mangle en Kredsformand.  

2. Opdatering fra kassereren:  

• Økonomi  

o Alt ser godt ud for nu og det er på alle fronter. Derved kan vi sige at vi har en sund 

klub økonomi.  

o Dog skal vi ligesom alle andre begynde at tænke på, hvordan vi forvalter vores 

penge i fremtiden.  

o Claus inviteres derfor med til et trænermøde, da der formentlig engang i fremtiden 

skal findes på nye og anderledes løsninger for klubben. Vi vurderer at det er 

vigtigt at vi har trænerstaben med inde over sådanne ting.  

 

Claus 

3.  Klubmodul: 

• Noget nyt på den front?  

o Der dukker forsat nye udfordringer op.  

o Rullende kontingent er på nuværende tidspunkt ret udfordrende.  

o Vi håber at de snart finder en løsning på den problematik.  

 

Irene/Claus  

4. Trænergaver; 

• Fastsættelse af trænergaven  

o Vi er blevet enige om at vores trænere skal have et lækkert sæt regntøj i gave, som 

tak for deres store indsats i klubben.  

o Der er i enighed blevet besluttet, at vi ønsker at sætte vores logo på tøjet. Logoet 

bliver placeret på brystet i en passende størrelse.  

o Kurt står for dialogen med Almas, som har det sæt regntøj vi har besluttet os for.  

o Det skulle gerne komme på lager omkring d. 1 oktober, så derefter håber vi at 

kunne få et par prøver på det.  

o Kurt indhenter måleskemaer og Rikke udformer et skema til trænerne, så de kan 

få den rigtige størrelse.  

o Kurt og Rikke samarbejder og får meldt noget ud, når mere info haves.  

 

Alle  

5. Fest og konkurrence:  

• Gennemgang af praktikken omkring konkurrenceafholdelsen 
o Sidste tilmelding er d. 17 oktober  
o Vi starter med morgenmad kl. 8.00 og konkurrencen starter kl. 9.00  
o En af de ting vi skal være gode til, at få meldt ud til de som giver os en hjælpende 

hånd på dagen, er at de fra bestyrelsen som skal gå med hund er fredet på dagen.  
o Dermed ikke sagt at der ikke er hjælp, at hente fra bestyrelsen på 

konkurrencedagen.  
o Lone er hjælper på rally. 
o Kurt vil sidde i beregnercentralen.  
o Mette er i køkkenet og vil allierer sig med Karna, om hun har lyst til at hjælpe til  
o Rikke er fotograf på dagen og blæksprutte. Det vil sige at hvis der er tvivl om 

noget, er hun til rådighed.  
 

• Har vi de redskaber som vi skal bruge? 
o Kurt får styr på stopurene.  

 
• Hjælpere/dommere  

o Irene og Claus står for at rekrutterer hjælperne.  
o Sporlægger – Birthe (måske vi får brug for en ekstra) 
o C/B-dommer - Irene kontakter de dommere vi har i tankerne. Vi skal måske endda 

have fat i en ekstra til B-klassen.   
o C2 dommer – Lars Kiel. 

o Dommer i Rally – Dorte Hørdum spørges.  

o Dommer i Agility – Irene tjekker op med agility folkene.  

o Figurant i B-klassen – Jesper.  

o Figurant i C – Irene og Claus finder en hjælper. 

o Figurant i C2 – Marianne spørges  

 

• Konkurrenceleder 
o Peder står som konkurrenceleder, Claus står for at klæde Peder på til opgaven.  

Alle 
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• Vandrepokaler 

o Der skal indkræves vandrepokaler fra de der fik sidste år.  
o Det bliver skrevet med ud i det kommende nyhedsbrev.  
o Vi vil gerne inddrage vores medlemmer noget mere i klubben, derfor beder vi om 

at indstille dem de synes fortjener et ekstra skulderklap i form af en vandrepokal.  
o Rikke laver diplomer til de som modtager en vandrepokal.  

 
• Hf. Mærker 

o På nuværende tidspunkt har vi ingen som står til at skulle have hundefører 

mærker. 
  

• Afvikling og planlægning af fest  
o Der sendes invitation ud inden for nærmeste fremtid.  
o Festen afholdes i klubben d. 5 november om aftenen. 
o Prisen bliver 150,- pr. person.  
o Trænere, bestyrelse og påhæng får betalt aftenen, som tak for deres arbejde for 

klubben.  
o Irene spørger om hjælp til køkkenet. Det fungerede rigtig fint sidste år. 
o Menuen sidste år var ret så lækker, så Supreme menuen til 249,- fra den Lille 

Havfrue, plus lidt ekstra sovs, påtænker vi vil være et godt bud.  
o Der aftales at Susanne og Lone stikker hovederne sammen og får planlagt det 

resterende i forhold til afvikling af festen.  
 

6.  Eventuelt: 

 
Alle  
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