Langå civile Hundeførerforening
Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Formand: Brigitta Sørensen, Vandmøllevej 17, 8920 Randers NV
Tlf.: 8646 7005 / 2559 2810, Mail. kelpie@skovfarmen.dk

Langå den. 18. marts 2015
Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts hos Irma
Tilstede: Brigitta, Karina, Jane, Susanne, Annette og Irma
Afbud: Asbjørn
Referent. Susanne
Dagsorden
1.
2.
2a.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af ordstyrer til næste møde
Tilføjelser til Dagsorden
Må der være løbske tæver på træningspladsen ?
Nyt fra formanden
Værdier DcH Langå
Rengøring af klubhus - opfølgning
Springbrætter – opfølgning
Rallytræner – opfølgning
Fanen – opfølgning
Løbende indslusning på kursushold ?
Nyt fra konkurrenceudvalget
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Eventuelt

1. Asbjørn blev valgt til ordstyrer til næste møde
2a. Emnet løbske tæver på træningspladsen blev diskuteret, da flere hanhundeejere har problemer til træning.
Der blev besluttet at når man kommer på pladsen med en løbsk tæve, starter man med at sige det til dem der er
på pladsen, samt lufter sin hund alle andre steder end på pladsen.
På holdet, skal de løbske tæver sidst på.
Generelt er det god træning, da man nemt kan risikere at komme på en konkurrenceplads, hvor der er en tæve
der er lige ved at gå i løb og de dufter også.
Alle tager hensyn til hinanden.
3. Brigitta skal til landsmøde på lørdag, hvis nogle har nogle holdninger til de emner der er oppe, er man
velkommen til at sige til, så hun kan ligge sin stemme der.
Der er kommet en lille reminder fra kredsen om at vi skal indsende opdaterede vedtægter, så man kan se de
pålagte ændringer er efterkommet – Asbjørn sender vedtægterne til kredssekretæren.
Det er ikke længere nødvendigt at hundene skal vaccineres hvert år, og heller ikke nødvendigt at der bliver
skrevet i startbøgerne.

Der blev diskuteret på kredsrådsmødet, hvordan man sikre at kursushunde har forsikring i orden, reelt kan den
opsiges med det samme den er fremvist. Der blev besluttet at man vil lave en tro og love på det, som
underskrives ved kursusopstart – Brigitta undersøger om der findes en færdig model, ellers laver hun en der er
klar til det nye kursushold til april.
4. Udkast til forslag om klubbens værdier blev gennemgået og tilrettet. Brigitta opdatere det og sender det dels til
Susanne til hjemmesiden og til Karina som laver opslag til klubhuset.
5. Brigitta har fået en henvendelse fra Birthe, som kommer fra Bjerringbro, hun vil gerne gøre klubhuset rent 1
gang månedligt. Hun er kommet på C holdet – Brigitta kontakter Asbjørn ang. Indmeldelse i klubben.
6. Morten har lavet de fineste springbrætter.
Jane har ansøgt Elro Fonden om tilskud til materialer.
7. Karina har spurgt hendes kontakt og hun har pt. Ikke tid.
Brigitta kontakter hendes kontakt til næste møde.
Karina spørger Therese Kelstrup om hun evt. kunne være interesseret i at have et hold, eller kender ender der vil
(gøres til vores konkurrence, hvor Therese er dommer)
8. Fanen er bestilt – men Brigitta har intet hørt, hun rykker for det. Uanset hvad, kan man ikke nå at have den til
nordisk DM i april, da den først udleveres på Valdemars dag i juni måned.
9. Det kunne være en rigtig god ide, da man mister mange hundefører ved kun at have optagelse 2 gange årligt –
forskellige muligheder blev drøftet – Jane vender der med Alice
10. Vi har om små 14 dage en landsdækkende konkurrence, hvor der er tilmeldt 9 C hunde, 21 B hunde og 18 A
hunde. Der er styr på hjælpere, dommere, arealer osv.
Den 11. april afholder vi en træningskonkurrence i lille nordisk Skydd – vi forventer omkring 6-7 hunde der
deltager. Planlægningen er godt i gang.
11. Susanne har forsøgt flere gange at få fat i Catja fra Silkeborg ang. Klikkerkursus, uden held – Brigitta forsøger
om hun kan, fange hende og aftale nærmere.
For at ”profilere” vores trænere bedre, opfordres de alle til at indsende lidt info omkring dem selv, som kan ligges
på hjemmesiden – Susanne beder Britta sende opfordringen ud til alle trænerne.
12. Intet nyt
13. Jane foreslår at man giver trænere et givent beløb til rådighed, såfremt de skulle falde over et spændende
træningsredskab – dette tages med som punkt på næste møde.
Jane og Susanne prøver at samle tilbud ind på nyt tag og nye vinduer til klubhuset og ansøge diverse fonde om
det.
Næste møde bliver den 19. maj kl. 19.00 hos Annette

