
DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 

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

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde  
 

Dato:  21/11 - 2022 kl. 18.00  

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 afholdt d. 10 januar kl. 17.30  

 

• Kreds/lands – noget nyt  

o Kredsgenerelforsamling bliver afholdt d. 22 februar 

o Der bliver afholdt kurser i klubmodul i start 2023  

o Kørselspenge til sporlæggerne fra centralen betales fremadrettet af 

kredsen 

o Angående klager eller protester i forbindelse med en konkurrence. 

Klagen eller protesten skal finde sted inden præmieoverrækkelsen 

afholdes, og denne skal være indgivet skriftligt på det skema som 

er beregnet til dette formål. Skemaet skal være tilgængeligt på 

konkurrencedagen  

o Tranum kursuset mangler tilmeldinger. Derfor udsættes sidste frist 

for tilmelding  

o På sigt kan træneruddannelsen muligvis komme til at stige i pris, 

da der er tilføjet flere moduler til uddannelsen.  

o Klubberne opfordres til at bruge hundeførermærker  

 

• Opfølgning fra sidst - God fest  

o Alle virkede til at have en god dag og aften.  

 

• Aktivitetsbanen  

o Der mangler forsat at blive lavet det sidste på banen 

o Det er vigtigt at det bliver gjort færdigt som noget af det første i 

løbet af foråret  

o Det nye skilt er kommet og skal gerne sættes op  

 

Irene 

2. Opdatering fra kassereren:  

• Økonomi  

o Alt ser fornuftigt ud  

 

Claus 

3.  Klubmodul: 

• Noget nyt på den front 

 

Irene/Claus 

4. Opfølgning på dialogmøde: 

• Tanker og konklusion 
o Det var positivt at trænerne havde lyst til at komme og snakke med 

os ,om hvordan vi fremadrettet kan forbedre samarbejdet imellem 

bestyrelsen og trænergruppen. 

Alle  
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o Ud fra mødet med trænerne er vi enige om, at trænerstyret 

socialisering må bruges som en del af træningen, hvorimod lufte 

ture og fri leg bedes gøres på klubbens resterende arealer væk fra 

træningspladsen  
  

• Besked ud til trænerne 

o Rikke laver et skriv ud til trænerne  

 

5. Bestyrelsesposter: 

• Skal der ske ændringer?  

o I forbindelse med dialogmødet snakkede vi om, at Rikke skulle 

indtræde som træningsleder i stedet for Irene.  

o Det bliver først aktuelt pr.1/1. Irene sætter derfor næste års hold og 

Rikke kigger med hvordan man arbejder i klubmodul  

o For at indtræde som træningsleder ønsker Rikke at komme af med 

sekretær posten.  

o Claus vil gerne være behjælpelig og påtager sig sekretær posten fra 

det nye år  

 

• Hvilken arbejdsopgave skal være ved hvilken post? 

o Vi har tidligere drøftet om de forskellige arbejdsopgaver der skal 

løftes i bestyrelsen og måske kan vi endda gøre tingene nemmere 

hvis vi får klarlagt, hvad den hver enkelte skal stå for. 

o Claus har været i gemmerne og fundet et ældre dokument som 

beskriver opgavefordelingen for bestyrelsen  

o Der var enighed om at dokumentet renskrives så det passer ind i 

vores tanker om opgavefordelingen, f.eks.  

o Irene er ansigtet ud af til, og hun deltager i arrangementer fra kreds 

og lands. Hun er med til at arrangere arrangementer i samarbejde 

med Lone 

o Lone samarbejder med Irene og er behjælpelig med at finde 

sponser præmier til vores konkurrencer  

o Claus passer økonomien, indmelder kommende hvalpe, samt har 

kontakt til kommunen og udformer referater af bestyrelsesmøder  

o Kurt søger for i samarbejde med fagfolk, konkurrenceansvarlig, 

bestyrelsen at materialer til træning og konkurrencer er i orden. 

Ligeledes sørger han for præmier og gaver til dommere og vindere 

o Rikke står for at indkalde til trænermøder, sætte hold og sørge for 

at samarbejdet imellem trænerstaben og bestyrelsen bliver styrket  

o Rikke retter opgavedokumentet til og sender det ud til bestyrelsen 

til godkendelse inden for nærmeste fremtid  

 

• Procedure ved ref.  

o Bestyrelsesreferater sendes ud på hjemmesiden til alle  

o Referater fra trænermøder sendes ud til trænerne og gøres ikke 

offentlige  

Alle  

6. Juleafslutning: 

• Afholdelse  

o Irene spørger Karna om hjælp til gløgg og æbleskiver  

o Irene blander slikposer 

o Kurt vil gerne stå for slik auktionen  

Alle  
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o Der kan vælges at gå to ruter. Kurt går forrest på den lange og Irene 

tager den korte som er mere fremkommelig  

7. Træning i det nye år:  

• Kommende unghunde  

o Claus skriver ud til de afsluttede hvalpe  

 

• Opstart – hvalpeopstart  

o Planen er hvalpe opstart d. 11 februar  

o Hvalpetrænerne kontaktes inden for længe angående hvalpeinfo 

aften  

 

• Kalender  

o Vi håber på at kunne nulstille til årsskiftet og komme foran med 

kalenderen 

o Rikke ser på kalenderen i forhold til de ting som omhandler 

træningsdelen  

 

• Standerhejsning  

o Bliver afholdt d. 14 januar  

 

• Hold og trænere  

o Der mangler lige tilkendegivelser fra et par stykker inden planen 

om holdønsker kan sendes ud  

o Irene sender invitationen til holdønsker ud inden længe og 

efterfølgende sætter hun hold  

o Rikke kigger hende over skulderen og overtager næste gang der 

skal sættes hold  

 

Irene  

8. Indkøb til shoppen:  

• Hvad mangler til hvalpeinfo  

o Der skal indkøbes flere læderliner 

o Samt der mangler flettetov  

 

• Invitation til flette-dag?  

o Det kunne være fedt hvis vi kunne finde nogle som havde lyst til at 

komme og hjælpe os med at flette legetøj til de kommende hvalpe.  

o Når de resterende dage i kalenderen er plottet ind, kigges der på om 

det kunne være muligt at indkalde til en flette dag  

 

Irene  

9.  Eventuelt: 

• Mette – suppleanterne 

o Kunne det være okay at suppleanterne var selvbestemmende 

overfor om de ville deltage i alle bestyrelsesmøderne  

o Alle var enig om at det var op til den enkelte om man havde lyst til 

at deltage til hver eneste møde 

o Bestyrelsesmøder op til arrangementer ville det være en rigtig god 

ide at alle deltager  

 

• Rikke – springbræt  

o Er det muligt at finde et springbræt til fenne 3  
 

Alle  
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• Rikke – klubhus  

o Kunne vi begynder at gøre os lidt tænker om f.eks. at få malet  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


