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. 28. juni 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 27. juni hos Annette
Tilstede: Brigitta, Jane, Susanne, Annette, Asbjørn og Hans
Fraværende: Thomas
Referent. Susanne
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af ordstyrer til næste møde
Tilføjelser til Dagsorden
Nyt fra formanden
Skoven/regler
Indkøb af klipper
Arbejdsdag status
Hegn langs adgangsvej – løsning – kontakt af ejer/kommunen
Nyt fra konkurrenceudvalget
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Eventuelt

1. Valg af ordstyrer til næste møde
Annette blev valgt
2. Tilføjelser til Dagsorden
Ingen
3. Nyt fra formanden
Siden sidst har der været ekstraordinært landsmøde, hvor der blev valgt ny landsformand, hvilket lover godt for
fremtiden i DCH.
4. Skoven/regler.
Pkt. udgik
5. Indkøb af Klipper
Susanne kontakter Mona, præcis hvilken maskine det drejer sig om – derefter sendes det rundt til bestyrelsen,
som tager stilling til indkøb (beslutningen tages pr. mail, så det ikke venter til næste møde)
6. Skur – Status
Skuret blev gjort færdigt og flyttet ind i på arbejdsdagen.

7. Hegn langs adgangsvej – løsning – kontakt af ejer/kommunen
Hegnet langs vejen ned til pladsen ved Toyota grunden er ved at vælte udover vejen. Jane tager fat i kommunen
og informere om problemet
7. Nyt fra konkurrenceudvalget
Der har været afholdt skydd konkurrence den 3/6 – trods kun 2 deltagere, gav den et lille overskud på knap 200
kr.
Planlægningen af den nordiske konkurrence i august er godt i gang. Der mangler stadig hjælpere, for at kunne
afvikle.
8. Nyt fra Trænerudvalget
Jane har talt med Helle omkring at tage en træneruddannelse – Helle er frisk – Brigitta tilmelder Helle på
uddannelsen, som starter til september.
Der er planlagt møde mellem trænere og bestyrelsen den 31/7 – kl. 19.00 i klubhuset – Susanne sender
indkaldelse ud – Hans bager kage.
9. Nyt fra Festudvalget
Intet nyt
10. Eventuelt
Efter sidste bestyrelsesmøde blev der sendt nyhedsbrev ud med ”hvad er sket i klubben siden sidst og hvad rør
sig” – dette blev positivt modtaget og succesen gentages.
Næste møde den 4.september kl. 19.00 hos Asbjørn

