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

Romalt den. 8. februar 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 7. februar hos Hans
Tilstede: Brigitta, Jane, Susanne, Annette, Asbjørn og Hans
Afbud: Thomas
Referent. Hans
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af ordstyrer til næste møde
Tilføjelser til Dagsorden
Nyt fra formanden
Passivt medlemskab
Møde bestyrelse - trænerudvalg
Opfølgning på lys - træer
Skur – status
Skilteholdere til Rally-O - status
Nyt fra konkurrenceudvalget
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Bidefigurant (Skyd-holdet)
Eventuelt

1. Asbjørn blev valgt til ordstyrer til næste møde (4. april 2017).
2. Dagsorden blev ændret således at punkt 12 evt. ændres til punkt 13 og punkt 12 blev bidefigurant (Skydholdet).
3. Nytårsappel 14. jan. ved Fussing ø slot med en frisk travetur omkring vandmøllen, 21 deltager. Efterfølgende
var der boller/kage og varm kakao (med flødeskum) i klubhuset (UM…..).
4. Gennemgang af medlemslisten pr. 6. feb. 2017.
5. Bestyrelse og trænerudvalg skal afholde møde. Brigitta indkalder til mødet (foreslået mødedato 21. feb. i
klubhuset kl. 19).
6. Da træerne er fældet – er sagen afsluttet.
7. I skuret mangler der at blive lagt 6 fliser, Asbjørn leverer fliser og Hans skærer og lægger fliser.

8. Rally-O skilte m.m. Jane skriver en ansøgning til Elro-fonden om dækning af udgifter til skilte, skilteholder m.m.
Således at der kan laves alternativ (Rally-O) træning for alle hold/træner.
9. Landskonkurrencen den 25. mar. konkurrenceudvalget forsøger at skaffe flere hjælpere på de forskellige hold.
Således at det bliver muligt at afvikle alle klasser uden deltager begrænsning.
Nordisk konkurrence i juni pt. mangler 1 dommer for at kunne afvikle konkurrencen. Susanne forsøget fortsat
forskellige muligheder.
10. Intet nyt
11. Intet nyt
12. Bidefigurant for Skyd-holdet. Der skal sørges for at bidefiguranter ALTID er tilmeldt som Dch-medlem, således
det forsikringsmæssige er OK, ved evt. udheld/skader.
13. Under evt. blev drøftet ”spor kursus” men pt. intet konkret.

Næste møde den 4. april kl. 19.00 hos Brigitta

