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. 8. november 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 7. november klubhuset
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.
15.

Valg af ordstyrer til næste møde
Tilføjelser til Dagsorden
Nyt fra formanden
Generalforsamling
Det nye skur, status
Status på vinduer
Status skilteholdere til Rally-O
Tøj til trænere
Skydeplan 2017
Gaver Lodsejere
Nytårstur
Nyt fra konkurrenceudvalget
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Eventuelt

1. Blev ikke valgt, der kommer ny bestyrelse efter generalforsamlingen, vælges på første møde.
2. Ingen
3. Brigitta har været til kredsrådsmøde og ridsede kort op hvad der blev diskuteret på mødet. Referatet kan læses
på kredsens hjemmeside.
4. De forskellige forslag blev gennemgået, samt dagsorden. Regnskabet blev fremlagt og budgettet rettet til.
Asbjørn hænger op i klubhuset, Susanne ligger på hjemmesiden og på FB.
5. Skuret er færdigt. Det skal stormsikres. Når der bliver bedre vejr, skal det gamle skur tømmes, rives ned og der
skal udvides med sokkel.
6. De er færdige.

7. Irma har ikke haft tid til at få lavet tegninger. Hun prøver at kontakte Helle om det er noget de kan lave på
hendes job og samtidig en pris herpå.
8. Susanne havde forskelligt udvalg med. Valget faldt på en sort strikbluse. Der bestilles et udvalg af størrelser
hjem, så trænere og bestyrelsen kan prøve. Derudover laves der et opslag, så folk selv kan købe.
9. Skydeplanen er ikke kommet fra jægerne endnu – men vi har allerede nogle datoer klar, som Asbjørn aflevere
til Klaus (formand for jagtforeningen)
4. marts Opstart hvalpehold
25 marts Landskonkurrence C+B+A programmet
6 maj Opstart hvalpehold
3 juni NOM udtagelse i nordisk Skydd
19 august Nordisk konkurrence (behøves måske ikke)
26 august Opstart hvalpehold
28 oktober klubkonkurrence
10. Mona køber til hendes og Susanne til hendes, skulle der være flere, kontakter de Asbjørn.
11. Det bliver den nye bestyrelse der aftaler sted og dato.
12. Der er netop afholdt klubkonkurrence, nogle super gode dage, desværre ikke med så mange deltagere.
Resultaterne blev offentliggjort til klubfesten og ligger også på FB siden.
Vores nordiske konkurrence i august hæver vi tilmeldingsgebyret til kr. 350.
13. Der er kursushold i gang nu. Trænerkabalen til 2017 er gået op.
14. Intet nyt
Næste møde aftales umiddelbart efter generalforsamlingen

