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. april 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 4. april hos Brigitta
Tilstede: Brigitta, Jane, Susanne, Annette, Asbjørn. Thomas og Hans
Referent. Susanne
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer til næste møde
2. Tilføjelser til Dagsorden
2.a DCH Langås holdning omkring valg af ny landsformand – løn
2.b Arbejdsdag den 20/5
3. Nyt fra formanden
4. Bevilling om tilskud til DM og NOM
5. Skur – status
6. Skilteholdere til Rally-O – Skydd udstyr status
7. Nyt fra konkurrenceudvalget
8. Nyt fra Trænerudvalget
9. Nyt fra Festudvalget
10. Eventuelt
1. Valg af ordstyrer til næste møde
Susanne blev valgt
2. Tilføjelser til Dagsorden
2.A - DCH Langås holdning omkring ny landsformand – løn
Der blev diskuteret frem og tilbage omkring aflønning af en ny formand. Bestyrelsen blev enige om at afvente
kredsens holdning – Brigitta tager til kredsrådsmøde og melder resultatet retur til bestyrelsen.
Hans tager afsted til ekstraordinær generalforsamling med DCH Langås 4 stemmer.
2.B Arbejdsdag den 20/5 – kl. 13.00
* Skuret gøres færdig og der flyttes ind
* Oprydning omkring på pladsen og kørsel til genbrugspladsen
* Male springbræt
Arbejdsdagen afsluttes med en grill pølse og en kold øl
Susanne sender mail rundt til alle medlemmer og minder om dagen.
3. Nyt fra formanden
Næste event er kredsrådsmøde, her deltager Brigitta

4. Bevilling om tilskud til DM og NOM.
For at få tilskud til DM eller Nom fra klubben, skal der sendes en ansøgning til bestyrelsen, som behandles på først
komne bestyrelsesmøde efter ansøgningen med udgifter.
Ansøgningen senes til kasseren
Der vurderes i hvert enkelte tilfælde om der gives tilskud.
Tilskuddet vurderes ud fra om medlemmet er aktivt ydende i klubben.
Såfremt der bevilges tilskud, vil tilskuddet dække:
Kørepenge fra DCH Langås klubhus og til Officiel konkurrencested og retur x 1.
Der er et max beløb på kr. 1.500,Der dækkes ikke udgifter til forplejning eller overnatning.
Der afregnes efter statens laveste takst.
5. Skur – Status
Der mangler at blive skåret 6 fliser – dette gøres på arbejdsdagen.
Derudover skal der købes 2 nye reoler til udstyr – Jane og Thomas ser på hvad type der skal købes og indkøber, så
det er klar til arbejdsdagen.
Susanne spørger om Aksel vil hjælpe med at få lys i det nye skur
6. Skilteholdere til Rally-O – Skydd udstyr status
Vi har fået afslag fra Elro Fonden om tilskud til indkøb af Rally og Skydd udstyr, de giver ikke tilskud til drift.
Bestyrelsen har besluttet at investere i Rally udstyr – Jane og Britta finder sammen ud af behovet.
PT investeres der ikke i Skydd udstyr.
Jane prøver at søge hos Tuborg Fonden og hos Grundfos Fonden – som begge giver til driftsmidler.
7. Nyt fra konkurrenceudvalget
Den netop afholdte landskonkurrence har givet et overskud på ca. 7.500 kr.
Vi har haft et problem med en enkelt A-hund, som ikke har meldt afbud og ej heller betalt – bestyrelsen bakker op
om konkurrenceudvalget til at forsøge at kradse pengene ind.
Forberedelserne til NOM udtagelsen i Skydd den 3 juni er i gang.
8. Nyt fra Trænerudvalget
Der har været afholdt møde mellem bestyrelsen og trænerudvalget. Der er desværre ikke et medlem fra
bestyrelsen med i trænerudvalget, så kommunikationen har været mangelfuld.
Fremover sender formanden nyhedsbrevene der omhandler træning – direkte ud til alle trænere.
Såfremt der besluttes noget i bestyrelsen, som kan have betydning for trænere eller udvalget, så kontaktes de
involverede direkte.
Trænerkabalen går PT op, men der er stor efterspørgsel på træning og holdene er fyldte.
9. Nyt fra Festudvalget
Intet nyt
10. Eventuelt
Udendørs tavle til klubhuset – Susanne kontakter Mona om status.
Næste møde den 13. juni kl. 18.00 hos Thomas

