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

Randers den. 27. februar 2018
Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar hos Jane
Tilstede: Brigitta, Jane, Susanne, Annette, Hans og Inger
Referent: Inger
Referat

1. Valg af ordstyrer til næste møde
Susanne Hvid
2. Tilføjelser til Dagsorden
Ingen tilføjelse
3. Nyt fra formanden
Kun referat fra landsmøde
4. Skydeplan – Irma – hvad gør vi
Én fra bestyrelsen skal sørge for skydeplanen næste år: kontakten til jægerne samt
at den sendes til gennemgang hos bestyrelse + trænere + konkurrenceudvalg, så vi
sikrer, at den er godkendt hos alle i klubben og ikke risikerer sammenfald af
begivenheder.
Hvalpehold har opstart 3/3. Opstart bliver kl. 13, når jægernes skydetid er slut.
Det bliver ligeledes løsningen til efteråret.
Bestyrelsen sørger for at have udkast til skydeplan med på trænermødet i
november 2018.
5. Hjælpetræner hvalpe/kursushold Irma
Jane spørger om Helle kunne være interesseret.
6. Arbejdsdag – ændring af dato
Fredag d. 4.maj kl. 17-20 efterfulgt af grillpølse.
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7. Landsmøde
Der er landsmøde 17/3 – Brigitta tager afsted, og følger sin sunde fornuft.
Regnskab i DCH ser fint ud – overskud på cirka 20.000 kr.
AGRIA er ny sponsor, og det vil blandt andet betyde flere kurser til DCH

8. Nyt fra Konkurrenceudvalg
Landsdækkende 24/3. Der er pt. 90 tilmeldte.
Der er skaffet rigtig mange sporarealer på markerne ml. Langå og Øster og Vester
Velling.
Vi prøver at få alle med. Der er virkelig mange, som har skrevet sig på som
hjælpere, men vi skal også bruge rigtig mange for at kunne håndtere så mangle
tilmeldte.
Nyt konkurrenceudvalgsmøde 13. marts 2018
9. Nyt fra Trænerudvalget
Nyt møde 23/4 + 5/11 ml. trænere og bestyrelse
Bestyrelsen laver oplæg til mødet, når der er bestyrelsesmøde 17/3
10.Nyt fra Festudvalget
Intet nyt
11.Eventuelt
Vi kigger på gave til trænere – vi afventer at se det nye tøj på DCHs Webshop
12. Næste møde
Næste møde bliver d. 17. april hos Susanne
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