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. 6. oktober 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 4. oktober hos Susanne
Tilstede: Brigitta, Hans, 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
Generalforsamling
Arbejdsdag – Status
Status på vinduer
Indkøb af skilteholdere til Rally-O
Tøj til trænere
Fanen – faneskilte – fanen til DM
Jøsper Pokalen
Nyt fra konkurrenceudvalget
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Eventuelt

1. Jane blev valgt til ordstyrer til næste møde
2. Ingen
3. Asbjørn og Brigitta har været til møde med kommunen ang. Vores medlemskartotek, som de finder mangelfuld
– der mgl. fødselsdatoer på alle medlemmer. Medlemslisten har de tidligere godkendt som den var – men vi
arbejder på at skaffe fødselsdatoer på alle medlemmer. SH sender mail rundt til alle vi har mailadresser på.
4. Der tilføjes under evt. på dagsorden til generalforsamlingen, at Linda og Susanne stopper som hjemmeside
administratorer og der skulle gerne findes 2 nye.
Følgende er på valg. Brigitta – kan genvælges. Susanne – kan genvælges. Irma – kan ikke genvælges.
5. Der mgl. det sidste tag på det nye skur – Hans aftaler et møde med Michael, hvor Hans og Michael gør det
færdigt. Asbjørn skaffer de ekstra fliser der skal bruges som gulv. Skuret løftes på plads en aften, hvor der er
mange på træningspladsen. Ang. Hegnet, så køber Hans tråd og jernstænger til at støtte hegnet, så det ikke
kollapser i sne.

6. Asbjørn kontakter tømreren og hører om en tidsfrist.
7. Der blive rundsøgt om mulighed for at få nogle lavet.
8. Jane foreslog om det ikke er ved at være tid til at trænerne får noget nyt tøj. SH undersøger gennem arbejde og
har nogle prøver med til næste bestyrelsesmøde.
9. Der købes/skaffes en træplade til at montere skiltene på, som hænges i klubhuset. Fanebærer til DM er enten
en hundeføre eller en frivillig som tager afsted på egen regning, der gives ikke godtgørelse fra klubbens side.
Tilskud til hundefører er uændret.
10. XXXXX – SH skriver til Alice, som får det graveret på pokalen 
11. Konkurrencer 2017
Lands – 25 marts – A+B+C
Nordisk – 19 august
Klubkonkurrence – 28+29 oktober
Måske der arrangeres en Skydd, endnu ikke aftalt.
12. Der afholdes trænermøde den 17. oktober, hvor planen er at lave holde for 2017.
Nye kursister starter lørdag den 8. oktober
13. Intet Nyt
14. Intet nyt
Næste møde den 7. november kl. 20.00 i Klubhuset

