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

Langå den. 30. august 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 13. april hos Jane
Tilstede: Brigitta, Hans, Jane, Susanne, Annette, Asbjørn og Irma
Referent. Susanne
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af ordstyrer til næste møde
Tilføjelser til Dagsorden
Nyt fra formanden
Arbejdsdag – hvad mangler vi
Status på vinduer – penge fra Elrofonden
Status på hegn
Sanseplads
Nyt fra konkurrenceudvalget
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Eventuelt

1. Asbjørn blev valgt til ordstyrer til næste møde
2. intet nyt
3. Intet nyt
4. Nyt skur – Hans undersøger pris på skur og køber et, som sættes op på arbejdsplanen, der arbejdes på at det
andet er fjernet inden.
5. Asbjørn skriver til tømmeren, for at høre hvornår han forventer at de sidste vinduer på terrassen er sat i – der
er kommet penge fra Elrofonden.
6. Hans havde opsøgt flere tilbud – der blev enighed om at købe 7 egepæle på 3 meter, dyrehegn og jernstolper,
dette kan gøres til en rimelig pris.
7. PT standby
8. Har netop afholdt nordisk konkurrence, som gik super godt.
Økonomien for de 3 afholdte konkurrencer er:
Landskonkurrence marts + 8000,-

Skydkonkurrence maj +800,Nordisk konkurrence august +2100

9. Har afholdt trænermøde den 24/7 – hvor holdene blev gennemgået – her blev man også enige om at spørge
rundt mht. om nogen havde lyst til at gå i gang med træneruddannelsen.
Helge hjælper Dorte med hendes hold.
10. Intet nyt
11 Der blev besluttet at det sidste kursushold der starter op, kun skal betale kr. 750,Generalforsamlingen bliver den 29 november kl. 19.30 i Havestuen – Irma booker.
Næste møde den 4. oktober kl. 19.00 hos Susanne

