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

Valg af ordstyrer til næste møde
Tilføjelser til Dagsorden
Nyt fra formanden
Underskrifter regnskab kommunen
Skoven/brev
Arbejdsdag
Hegn langs adgangsvej – løsning – status
Nyt fra konkurrenceudvalget
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Eventuelt

1. Valg af ordstyrer til næste møde
Jane blev valgt
2. Tilføjelser til Dagsorden
Ingen
3. Nyt fra formanden
Ikke noget
4. Underskrifter regnskab kommunen
Kommunen har bedt om et underskrevet regnskab – det blev underskrevet og Asbjørn returnere
5. Skoven/brev
Skov og naturstyrelsen har sendt brev til alle brugere af skoven omkring bookinger og generel brug af skoven. Der
har været en række tilbagemeldinger omkring brugen af systemet og naturstyrelsen er kommet med en
evaluering. Denne evaluering er sendt rundt i bestyrelsen – der tages stilling til, om man opfordre til et møde med
naturstyrelsen omkring brugen af skoven og systemet.

6. Arbejdsdag
* Luk af ved terrassen – Hans måler op og vender retur til Susanne, om hun evt. har matr. Liggende.
* Gør flagstang ren
* Oprydning
* Beskæring af busk ved klubhus
* Gennemgang af bokse
* Buskrydning langs vejen – Susanne tager buskrydder med.
* Reparation af balancebom – Karina tjekker
7. Hegn langs adgangsvej – løsning – status
Hegnet er fjernet og vi klipper ned til arbejdsdagen.
7. Nyt fra konkurrenceudvalget
Der har været afholdt nordisk konkurrence i august, som har givet et overskud på ca. 3.000 kr.
Konkurrencen gik generelt super godt, med nogle fantastiske hjælpere.
Konkurrenceudvalget har holdt evaluering og der kommer lidt andre regler omkring oplæring af nye sporlæggere.
Samtidig har man lavet et samarbejde med Vejle om at lave en bedre vejledning omkring det at ligge et nordisk
spor, genstande og opstarter.
Hundefører fra DCH Langå, skal jo stille med en sporlægger – dvs. til en nordisk konkurrence skal personen være
introduceret til arealet og senest 3 uger inden konkurrencen vil en fra konkurrenceudvalget tage ud og gå sporet
igennem.
Forberedelsen af klubkonkurrencen er godt i gang – tilmeldingslister er hængt op i klubhuset, hvor man opfordres
til at melde sig til.
8. Nyt fra Trænerudvalget
Der har været afholdt fællesmøde mellem bestyrelsen og konkurrenceudvalget, hvor de forskellige hold blev
gennemgået.
Karsten og Mona er startet med et formiddagshold om onsdagen, det har givet lidt luft på aftensholdene.
Næste møde vil være den 7. november kl. 19.00 i klubhuset.
9. Nyt fra Festudvalget
Klubhuset hos jægerne er bestilt til klubfesten den 4/11 – så sæt kryds i kalenderen
10. Eventuelt
Datoen for generalforsamlingen blev fastsat til tirsdag den 28. november.
Susanne booker kulturhuset i Langå
Næste møde den 24.oktober kl. 19.00 hos Jane

