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. 30. september 2015
Referat af bestyrelsesmøde den 29. september hos Susanne
Tilstede: Brigitta, Karina, Jane, Susanne, Annette, Asbjørn og Irma
Referent. Susanne
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af ordstyrer til næste møde
Tilføjelser til Dagsorden
Nyt fra formanden
Nye vinduer
Regler omkring kørselstilskud ved DM og NOM
Hvalpesanseplads
Nyt fra konkurrenceudvalget
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Eventuelt

1. Annette blev valgt som ordstyrer til næste møde
2. Ingen tilføjelser
3. Intet nyt
4. Irma har indhentet tilbud fra Torsten ang. Udskiftning af vinduer i klubhuset. Asbjørn sender mail til Torsten
med tak for tilbuddet og vi afventer svar på vores ansøgning hos Elro Fonden. Irma sender ansøgning til Elro
Fonden.
5. DCH Langå yder tilskud til DM og NOM under følgende regler
Der udbetales kørepenge fra DCH Langås klubhus og til Officiel konkurrencested og retur x 1.
Der er et max beløb på kr. 1.500,Der dækkes ikke udgifter til forplejning eller overnatning.
Der afregnes efter statens laveste takst.
6. Jane har set at både Odder og Bjerringbro DCH har en hvalpesanseplads, kunne det være et emne til
arbejdsdagen 2016.
Asbjørn foreslår om man evt. kan lave en i samarbejde med jægerne, som også afholder hvalpehold.

Irma nævnte at man skulle huske at efterårsholdet på kursusdelen er afhængig af lys, så hvis den skal laves, så
skal den laves ved lyset.
Der blev besluttet at tage emnet med til trænermødet for at høre om der er stemning/behov for en.
7. Der har været afholdt Nordisk konkurrence i august, den har sammen med skydd konkurrencen i foråret givet
et overskud på kr. 3.500,-.
Konkurrencen forløb super godt, alle var glade.
Konkurrenceudvalget har planer om følgende konkurrencer i 2016
2. april – C+B+A Landskonkurrence
15. maj – Nordisk Skydd udtagelse til NOM
20. august – Stor Nordisk i spor og rundering
Der er ansøgt om lokaler og arealer og så snart vi har fået go, så sender vi datoerne til kredsen.
Irma gjorde opmærksom på at tidsplanen til nordisk rundering er for stram og at man skal tage hensyn til at
figuranter og dommere kan nå retur til at deltage i præmieoverrækkelsen – Konkurrenceudvalget er obs på det,
og vil forsøge at rette det til 2016.
8. Agility er ikke aktivt, skal det nedlægges ?
Besluttet at tage det med til trænermødet.
Man er enige om i bestyrelsen, at man skal bestræbe sig på at finde nogle personer til trænerudvalget, så det ikke
ligger i bestyrelsen – det er ikke optimalt for nogen.
Trænermødet bliver den 17. november kl. 19.00 i klubhuset.
Asbjørn tager drikkevarer med
Susanne tager kage med
Irma sender indbydelse og dagsorden ud.
9. Klubfesten afholdes som aftalt den 7. november i jægernes klubhus.
10. Karina fortalte at hun for 2016 holder som træner og ikke længere ønsker at være i bestyrelsen, hun har
tilmeldt sig en uddannelse hos Magtor som hundemassør, som vil kræve meget af hendes tid. Hun vil selvfølgelig
hjælpe, hvis der skulle komme afbud fra en træner. Uddannelsen varer 1½ år, og hun regner med at være retur
som træner derefter.
Asbjørn indkalder de 2 billagskontrollanter til at komme og tjekke regnskabet, forud for generalforsamlingen.
Ang. Kursus med Magtor, omkring konkurrencenerver, har Karina talt med Christian og han vil gerne holde et
kursus, aftalen er at finde en dag primo 2016 i Christians egne lokaler.
Næste møde bliver den 4. november kl. 19.00 i klubhuset

