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. 5. august 2015
Referat af bestyrelsesmøde den 4. august hos Asbjørn
Tilstede: Brigitta, Karina, Jane, Susanne, Annette, Asbjørn og Irma
Referent. Susanne
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer til næste møde
2. Tilføjelser til Dagsorden
A) Dato for generalforsamling
3. Nyt fra formanden
4. Rallytræner - opfølgning
5. Trænerkursus - opfølgning
6. Fanen - indvielse
7. Nyt fra konkurrenceudvalget
8. Nyt fra Trænerudvalget
9. Nyt fra Festudvalget
10. Eventuelt
1. Karina blev valgt til ordstyrer til næste møde
2a. Der vil blive generalforsamling tirsdag den 24 november kl. 19.30 i Havestuen. Irma bestiller Havestuen –
Susanne ligger datoen på hjemmesiden.
3. Intet nyt – der har været sommerferie
4. Ikke noget nyt – det er pt. Droppet at finde en rallytræner i/til klubben
5. Susanne har talt med Helle Sejer Damkjær og hun skal have 2.000 + kørsel for 1 dags kursus med 8 deltagere
med hund. Der blev diskuteret frem og tilbage om hun vil kunne bidrage med noget nyt.
Der blev foreslået at tage kontakt til Christian Hembo ang. Et kursus i ”styr dine konkurrencenerver” – som skal
være et til bud til at alle i klubben. Karina spørger ham og vender retur til næste møde
Ang. Trænerprofiler til hjemmesiden, så skriver Karina rundt til trænerne og beder dem sende info til Susanne,
som ligger det på hjemmesiden.
Ang. Kursusholdet, så er havestuen optaget den 12. september – Irma taler med Alice – hvis skolen skal bookes,
kontaktes Susanne, som booker via det nye bookingsystem

6. Der blev foreslået at indvielsen af fanen skal foregå før præmieoverrækkelsen til vores nordiske konkurrence
den 23. august. Brigitta undersøger hvad der kræves – så fanen kan blive klar til DM i september. Brigitta spørger
Michael Rode Jensen om han vil være fanebære til indvielsen.
7. Planlægningen af den nordiske konkurrence den 23. august er ved at være klar – der er stort set styr på alle
hjælpere.
Datoen for klubkonkurrencen er også fastlagt – og det er besluttet at følge samme strategi som i 2014 – nemlig at
man ikke kan stille med mindre man hjælper den anden dag.
8. Jægernes klubhus er booket til klubfesten den 7. november
9. Brigitta: Poul Verner har forespurgt om han må deltage i Viborgkurset for trænere mod egenbetaling. Kurset er
kun for uddannede trænere, så såfremt han er det er han velkommen – Brigitta giver ham besked.
Undersøger hvilket fordele der er ved at blive medlem af DGI og hvad det koster.
Asbjørn: Lou har være med til at tømme Jytte Melchiors dødsbo og her har man fundet en masse billeder fra da
man byggede klubhuset – pt. Har Asbjørn billederne liggende.
Derudover har han forsøgt at få fat i Torsten mht. tilbud på vinduer – Irma overtager sagen.
Irma: Rottweiler klubben har lånt træningsbanen lørdag den 29. august fra kl. 9.00 – 13.00 – Susanne ligger det på
hjemmesiden og Irma hænger opslag op i klubhuset.
Næste møde bliver den 29. september kl. 19.00 hos Susanne

