Langå civile Hundeførerforening
Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Formand: Brigitta Golde, Vandmøllevej, 8920 Randers NV
Tlf.: 2559 2810, Mail. kelpie@skovfarmen.dk

Langå den. 8. december 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 7. december hos Susanne
Tilstede: Brigitta, Hans, Susanne, Annette, Asbjørn og Thomas
Afbud: Jane
Referent. Susanne
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Konstituering af den nye bestyrelse
Valg af ordstyrer til næste møde
Tilføjelser til Dagsorden
Nyt fra formanden
Nytårstur
Opfølgning på lys – træer (generalforsamlingen)
Status - skur
Skilteholdere til Rally-O - status
Nyt fra konkurrenceudvalget
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Datoer til Arbejdsdag
Eventuelt

1. Konstituering af den nye bestyrelse
Susanne blev valgt som referent/sekretær
Resten af bestyrelsen konstitueres ved næste bestyrelsesmøde, når alle er tilstede.
2. Valg af ordstyrer til næste møde
Annette blev valgt
3. Tilføjelser til Dagsorden
Datoer til Arbejdsdag, blev tilføjet som pkt. nr. 12
4. Nyt fra formanden
Fin generalforsamling – ellers intet nyt
5. Nytårstur
Det bliver den 14. januar kl. 13.00
Vi mødes på p-pladsen ved Fussingø Slot – derefter til klubhuset.

Brigitta bager boller og tager vand med til kaffe, Hans bager kage, Thomas tager kakao, flødeskum og smør med.
SH ligger på hjemmeside.
6. Opfølgning på lys – træer (generalforsamlingen)
Der blev besluttet at de 3 yderste træer fældes – SH tager kontakt til Mona og hører om det er noget hun vil stå
for.
7. Status – Skur
Den 10 december tager Susanne og Annette gl. skur ned
Den 17. december kl. 9.00 mødes vi på pladsen – Asbjørn sørger for at fliser er leveret inden
8. Skilteholdere til Rally-O skilte
Afventer status fra Jane, som ikke var med til mødet
9. Nyt fra konkurrenceudvalget
Der planlægges en lille Skydd konkurrence for de nye hunde i klubben der træner Skydd, for de kan prøve det
inden udtagelsen i juni.
Der er kommet indsigelser omkring formuleringen i konkurrencereglerne – Susanne kommer med nyt udkast og
sender rundt.
10. Nyt fra Trænerudvalget
Intet nyt
11. Nyt fra Festudvalget
Intet nyt
12. Datoer til Arbejdsdag
20. maj
7. oktober
13. Eventuelt
Gennemgik opkrævningen, som for første gang skal sendes ud pr. mail – Susanne retter forslag og
opkrævningerne bliver sendt ud enten ultimo uge 49 eller primo uge 50.
Næste møde tirsdag den 7. februar hos Hans kl. 19.00

