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. 20. maj 2015
Referat af bestyrelsesmøde den 19. maj hos Annette
Tilstede: Brigitta, Karina, Jane, Susanne, Annette, Asbjørn og Irma
Referent. Susanne
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valg af ordstyrer til næste møde
Tilføjelser til Dagsorden
Nyt fra formanden
Værdier DcH Langå - opfølgning
Rallytræner - opfølgning
Trænerkursus - opfølgning
Fanen - opfølgning
Løbende indslusning på kursushold - opfølgning
Rådighedsbeløb til trænere til materialer
Støtte til hundefører som repræsenterer klubben ved DM og nordiske mesterskaber – skal det ændres ?
Nyt fra konkurrenceudvalget
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Eventuelt

1. Irma blev valgt til ordstyrer til næste møde
2. Ikke noget at tilføje
3. Har været til det korteste landsmøde ever – det forløb stille og roligt – ikke noget at tilføje i forhold til klubben.
4. Klubbens værdier er blevet tilrettet, Brigitta sender rundet til bestyrelsen. Karina skriver ud og hænger op i
klubhuset, Susanne ligger på hjemmesiden.
5. Karina har forsøgt at få fat i Therese, men hun har haft en del problemer, så Karina forsøger igen – følges op til
næste møde
6. Susanne har talt med Catja fra Canis og hun skal have 3.500 for et kursus – der blev besluttet at det er for dyrt.
Susanne hører Helle Damgaard fra DKK om prisen for et lydighedskursus til klubbens trænere – der følges op
næste gang.
Susanne rykker Britta for at sende ud til trænerne, så der kan komme profiler på hjemmesiden.

7. Vi er blevet medlem af Danmarks Samfundet, og har fået tilsendt en masse materiale – mangler stadig datoen
for afhentningen af fanen, men det bliver i år.
8. Alice er med på ideen omkring indslusning. Brigitta hører Britta om opstart af Rally hold + Kurt om han vil være
interesseret i at føre dem videre i lydigheden. Susanne hører Keld om han kunne have tid og lyst igen.
9. Jane spurgte til om man kan tildele de forskellige hold et rådighedsbeløb til at indkøbe træningsting – eks.
Fritsøg gentande.
Der blev besluttet, at finder man noget for under 200,- køber man det bare og sender bilag til Asbjørn, er det
dyrere hører man Brigitta eller bestyrelsen inden indkøb.
Der er blevet indkøbt 3 sløringsnet og 2 jagtsløringsnet til eftersøgningen.
10. Regler for støtte til hundefører der er udtaget til DM eller nordisk mesterskab.
Der gives kørepenge fra hjem adresse til konkurrencested og retur – dog max kr. 1.500,11. Vi har afholdt en landskonkurrence i C+B+A som forløb rigtig fint, den gav et overskud på ca. 5.000 kr.
Derudover har vi afviklet en trænings konkurrence i lille nordisk skydd, som gik rigtig godt – konkurrencen løb
rundt økonomisk.
Den 29/5 har vi tilmelding til vores nordiske konkurrence i august.
12. Gennemgået under pkt. 8 + der blev besluttet ikke at lave om på holdende før til nytår
13. Asbjørn kontakter Linda om han skal booke jægernes klubhus på den sædvanlige dato.
14. Græsslåning – Alice har bestilt – Susanne undersøger med kommunen om vi kan får det gjort gratis.
Susanne følger op på tilskud ved kommunen omkring trænere der er på kursus
Asbjørn taler med tømre ang. Tilbud på nye vinduer til klubhuset – hensigten er at sende tilbuddet til Elro fonden
+ Tuborg fonden for at få dækket omkostningerne.
Æresmedlem Jytte Melchior er død, klubben har givet en bårebuket.
Næste møde bliver den 4. august kl. 18.30 hos Asbjørn – med spisning – Susanne medbringer mad fra Corner.

