
DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 

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

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde  
 

Dato:  23/8 - 2022 kl. 18.00  

Indkaldt: Irene Lønvig, Lone Thomsen, Kurt Bundgaard, Claus Topp og Joan Dahl Olesen samt suppleanterne 

Mette Frost og Rikke Skaarup Jungersen 

Afbud:  Joan Dahl Olesen og Mette Frost  

 

 

Pkt. Tekst Ansvar 

1. Opdatering fra formanden: 

• Næste møde? 

o Dato for næste møde er d. 20 september kl. 17.30  

 

• Opsamling fra sidste møde - aktivitetsbane  

o Der bliver afholdt arbejdsdag/e med fokus på at få aktivitetsbanen bygget færdig. 

Irene udformer en indkaldelse og får det sendt ud til vores medlemmer, både 

igennem klubmodul, mail og Facebook siden. 

o Arbejdsweekenden bliver d. 24 – 25 september fra kl. 10.00. 

o Tilmelding vil være nødvendigt  

o Forplejning bliver hotdogs eller noget i den stil. 

o Siden sidst er Henrik blevet uarbejdsdygtig, han kommer dog forsat og er 

tovholder på projektet.  

 

• Definition af C-klassen   

o Gennemgang af hvad vi besluttede sidst  

o Der var forsat enighed i at en C2-hund er en hund der ikke har opnået, de 80 point 

som skal til for at bestå prøvetesten og dermed være startberettiget.  

o Hvor en C- hund forsat er en hund der har opnået point nok til at være 

startberettiget. 

 

• Hvordan gik det afholdte kursus 

o Klubben fik d. 21 august afholdt kursus i hundefitness med Anne fra Top-hund. 

o Begge hold blev gennemført, både et for trænerne og et for medlemmer. 

o De tilbagemeldinger der er kommet efter kursuset, har været ene af positivt 

respons. Især medlemmerne har været glade for, at få muligheden for at deltage på 

et kursus arrangeret af klubben.  

o Anne som afholdte kursuset var også glad for, hvordan dagen forløb sig, især at 

der var mulighed for mad. Hun vil meget gerne komme igen og eventuel bygge på 

tidligere kursus, hvis det kunne have interesse.  

 

• Tilmeldte hvalpe og gennemførte introaftener 

o Der er 20 hvalpe tilmeldt til de to hvalpehold  

o Der blev afholdt to infoaftner, for Susanne og Lones hold og Rikke afholdt 

infoaften ugen efter.  

o Der blev solgt fint fra shoppen på begge infoaftner. 

 

• Konkurrenceudvalg  

o Tanken om et konkurrenceudvalg blev luftet på sidste trænermøde som aftalt med 

bestyrelsen.  

o Der var på nuværende tidspunkt ikke megen opbakning til sådan et udvalg. Vi 

håber at kunne udarbejde et konkurrenceudvalg en gang i fremtiden.  

o Vores store udfordring for at kunne stille et udvalg er mangel på folk.  

o Lokalkonkurrencen ville have været et oplagt arrangement til, at vores 

medlemmer kunne snuse til, hvordan man afvikler en konkurrence i DcH regi.  

 

• Noget nyt siden sidst 

Irene 
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o Joan Olesen har efter lange overvejelser, valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, 

ved næste generalforsamling.  I den forbindelse har hun tilkendegivet, at hun ikke 

bliver siddende perioden ud. 

o Vi har i bestyrelsen fuld forståelse for Joans beslutning, og vil gerne sige mange 

tak for det gode samarbejde, det har været en stor fornøjelse.  

o Rikke Jungersen, som indtil nu har været suppleant, indtræder i bestyrelsen på 

Joans plads.  

o Vi ønsker Rikke velkommen som bestyrelsesmedlem 

 

• Kalender efteråret 2022 

o Hvalpetesten bliver afholdt d. 20 november. Irene kontakter Lars om han vil agere 

dommer. 

o Vi havde håbet at der kunne blive afholdt et trænerkursus i efteråret. Men på 

nuværende tidspunkt er det ikke tilfældet.  

 

• Opstart efter ferie  

o Ønske fra flere medlemmer om muligheden for, at starte senere efter 

sommerferien, så folk har mulighed for at komme tilbage efter ferien.  

o Bestyrelsen synes at forslaget var fint og det vil blive taget med videre  

 

• Trænermødet  

o Der var rigtig fint fremmøde til mødet  

o De emner som Irene havde bragt med videre fra bestyrelsen blev fremlagt og 

vendt med trænergruppen 

o Der kom et par gode input i forhold til ønsker af kommende arrangementer. 

Ideerne var rigtig gode, men igen mangler vi hænderne til at afholde og planlægge 

sådanne ting 

o Tankerne om hvad en trænergave ville være for den enkelte, blev diskuteret og der 

kom mange gode bud. Vi vender det senere på mødet, om hvad vores tanker er   

 

2. Opdatering fra kassereren:  

• Noget nyt at berette? 

o Intet nyt herfra, så alt er godt   

o Shoppen har solgt rigtig fint. Især grundet vores introaftner  

 

Claus 

3.  Klubmodul: 

• Noget nyt på den front?  

o De er ved at være færdige med at rulle det nue klubmodul ud, så nu er der mange 

tilg der har ændret udseende, og funktioner der er ændret. Stadig meget der ikke 

virker optimalt.  

 

Irene/Claus  

4. Trænergaver; 

• Hvad er en god trænergave?  

o Trænerne fik spørgsmålet stillet på trænermødet, så vi kunne få deres vurdering af 

hvad de føler en trænergave kan være og hvad de ville blive glade for at få.  

o Vi kunne konkludere at en trænergave for de fleste, var noget som de kunne bruge 

i hunderegi.  

o Bestyrelsen er med baggrund i dette, blevet enige om hvad årets trænergave skal 

være. (Shhh... det er en hemmelighed lidt endnu)  

o Der blev besluttet at bestyrelsen inden næste møde skal ud og finde og afprøve, 

samt evt få tilbud på, det vi har bestemt, at vi skal give vores trænere i gave. 

o Der er lige nu 20 stk. som skal have trænergave ved årets fest. 

 

• Logo 

o Der tænkes i at få et mere diskret logo på trænergaven. 

 

Claus   

5. Fest og konkurrence:  

• Dato for afvikling  
o Konkurrence og fest vil blive afholdt d. 5 november. 

 
• Festudvalget  

o Vi håber meget at festudvalget vil stå for det praktiske omkring afholdelsen af 

festen.  

Alle 



DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 

DcH-Lindholm, Gammel Hvorupvej 61, 9400 Nørresundby 
o Derfor vil bestyrelsen gerne inviterer Susanne fra festudvalget til næste møde. Da 

vi var ret imponeret over arrangementet sidste år.  
 

• Praktik omkring afholdelse 
o Der skal inddrives vandrepokaler  
o Vi har tidligere i år snakket om, at få lavet diplomer til de der modtager en 

vandrepokal. Rikke står for at lave diplomer   
o Vi er i den heldige situation af flere af de medlemmer som er med til, at afvikle 

klubbens konkurrencer, selv stiller til konkurrence på dagen. Derfor skal vi til at 

tænke på hvem vi kan få klædt på til at hjælpe med afvikling.  
o Kurt vil gerne prøve at kigge på beregnerprogrammet og Rikke vil også gerne 

være behjælpelig hvor hun kan.  
o Claus har styr på sporlægger.  
o Der mangler dommer til C2, men vi påtænker at spørge Lars om han kunne være 

interesseret i at hjælpe os. 
o Vi laver en liste med navne på alle hjælpere på næste møde. 

 
• Rally  

o Rally er mere eller mindre selvkørerende  
o Lone er lidt tovholder på at få det formidlet videre til trænerne på rally  

 

• Agility 

o Vi skal have fat i agility for om de vil afholde deres konkurrence ligesom sidste 

år.  
 

6.  Eventuelt: 

 
Alle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


