Langå civile Hundeførerforening
Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening
Formand: Brigitta Sørensen, Vandmøllevej, 8920 Randers NV
Tlf.: 8646 7005 / 2559 2810, Mail. kelpie@skovfarmen.dk

Langå den. 6. april 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 5. april hos Anette
Tilstede: Brigitta Hans, Jane, Susanne, Annette, Asbjørn og Irma
Referent. Susanne
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer til næste møde
2. Tilføjelser til Dagsorden
A) Opfølgning vinduer
3. Nyt fra formanden
4. Arbejdsdag
5. Fældning af træer
6. Nyt fra konkurrenceudvalget
7. Nyt fra Trænerudvalget
8. Nyt fra Festudvalget
9. Eventuelt
1. Susanne blev valgt til ordstyrer til næste møde
2a. Asbjørn har sendt indtil flere mails Torsten (tømre) uden respons – nu er det lykkedes at fange ham pr. tlf.
Torsten går i gang så hurtigt som muligt og laver samtidig et tilbud på at sætte plexiglas på rundt om terrassen.
3. Hans og Brigitta har været til Landsmøde. Der er stor modstand mod forandringer. Der er behov for flere penge
til at dække omkostningerne – der blev besluttet at låne pengene af initiativfonden. Forslaget om at forhøje
kontingentet blev nedstemt.
4. Opgaver til arbejdsdagen
· Reparation af IPO skjul (Hans følger op på hvad der skal købes ind)
· Oprydning bag skuerne + bum
· Maling af terrasse
· Trimning af gyvler langs vejen
· Gennemgang af hundehusene
Brigitta ligger en reminder på FB om arbejdsdagen. Brigitta tager en grill med, så dagen afsluttes med pølser og
brød fra grillen.

5. Der er flertal i bestyrelsen for at træerne ikke hverken beskæres eller fældes. Træerne er gode at træne
oplæring af rundering og felt søg med.
6. Der er netop afholdt landskonkurrence. onkurrencen forløb fint – det var lidt svært at skaffe hjælpere, men
det lykkedes.
nske til konkurrenceudvalget er, at man næste år udarbejder et skema til klasseformændene, så man markere
når de enkelte hundefører har været inde ved et dommerhold. Der opfordres til at det er hundeførerne selv der
skal rapportere tilbage til deres klasseformand.
Susanne og Jane prøver at kontakte ny ejer af det stykke skov vi tidligere har brugt på Væthvej, om det kan lånes
igen – da der er lang køretid til Fussingø.
Susanne kontakter entreprenør arsten Laursen ang. Indkøb af 30 nye landmålestokke.
Ang. Skydd konkurrence den 22 5 er det stadig uvist om den afholdes, pga. lavt deltagerantal – afventer besked
fra nordisk udvalg.
Den 20. august afholdes nordisk konkurrence i spor og rundering.
7. Det nye kursushold er kommet godt i gang – med 8 hundefører. Man har spurgt Dorte om hun vil tage over, for
dem der har lyst at fortsætte.
Den 7. maj starter der nyt hold igen.
8. Intet nyt
9. Næste møde bliver den 14. juni kl. 18.30 hos Jane – Susanne tager mad med fra grillen J

