
DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 
DcH-Lindholm, Gammel Hvorupvej 61, 9400 Nørresundby 
 
Sekretær: Claus Topp, e-mail: kasserer@dch-lindholm.dk  
 

 
Referat af Bestyrelsesmøde  
 
Dato:  10/01 - 2023 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: 21. februar 

 
 Kreds/lands – noget nyt:  
 Der afholdes generalforsamling i Kreds 1 onsdag den 22. februar  

 
 Opfølgning fra sidst  
 Formanden omtalte diverse kurser som løber af staben. 
 Konkurrence kalenderen er lagt ind i KM. 

 
 

Irene 

2. Opdatering fra kassereren: 
  

 Økonomi  
 Ser selvfølgelig godt ud nu hvor mange betaler kontingent og vi ikke 

endnu har fået faktura fra Landsforeningen og kredsen. 
 Antal Medlemmer: 
 Lige nu er vi 88 medlemmer  -  84 betalende og 4 gratister 
 Der er tilmeldt 18 nye på hvalpehold 

 
 

Claus 

3.  Klubmodul: 
 

 Noget nyt på den front 
 Kursus: 
 Der bliver afholdt kursus i Brovst den 25. februar med hovedvægt på 

økonomidelen. 
 Der afholdes online kursus i dag den 11.januar i CMS modulet, altså 

det vi bruger til hjemmesiden 
 

Irene/Claus 

4. Generalforsamlingen: 
 

 Torsdag den 26. januar kl. 19.00 i klubhuset 
 Irene spørger Karna om hun eventuelt vil stå for oste og rulle madder. 
 Claus spørger Peder om han igen i år vil være dirigent. 
 Formandens beretning samt regnskabet sendes ud til alle medlemmer 

en uges tid før generalforsamlingen. 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2024, med visse forbehold. 

Alle  



DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 
DcH-Lindholm, Gammel Hvorupvej 61, 9400 Nørresundby 
 

 Der er ingen indkomne forslag. 
 

 Vi skal have valgt en ny suppleant idet Rikke jo trådte ind som 
bestyrelsesmedlem da Joan sagde farvel 

 Bestyrelsen peger på Anne Møller Johansen som har indvilget i at stille 
op. 

 På valg er også Claus, Rikke og Mette  -  alle 3 ønsker genvalg 
 

5. Standerhejsning: 
 

 Bliver afholdt den 14. Januar kl. 13.00, hvor også trænergaverne for 
2022 bliver udleveret 

 Karna har sagt ja til at stå for den dejlige suppe       
                                           

Alle  

6. Træning i det nye år:  
 

 Hvalpeopstart: den 11. februar 
 Inden da afholdes der hvalpeinfo i klubhuset. Den 7 februar for 

Hvalpehold 1 og den 8. februar for Hvalpehold 2 
 Vi kunne godt bruge et par hjælpere især til Agility, der bliver spurgt 

på holdet om vi eventuelt kan finde et par hænder 
 

Alle  

7. Indkøb til Shoppen:  
 

 Opstart – hvalpeopstart  
 Irene sørger for indkøb af de læderliner som vi mangler 

 

Irene  

8. Eventuelt: 
 

 Der blev diskuteret en hel del om eventuelt at ændre præmierne ved 
konkurrencer så det ikke altid er en pokal der udleveres. Det arbejdes 
der videre med. Vi skal i hvert fald have fundet et nyt sted at købe 
gaverne da priserne ved AM gravering er løbet fuldstændigt fra 
virkeligheden. 

 Springbrættet til fenne 3 kan først laves når vi kan sætte tagpap på, 
altså hen på foråret. 

 Vi har den glæde at et tidligere medlem vil komme og hjælpe ved 
vores kursus den 29. januar. Vi hilser derfor Bente Jungersen  -  Rikkes 
mor rigtig hjertelig velkommen.   

 

Irene  

9.    
 
 
 
 
 
 


