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. 25.oktober 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 24. oktober hos Brigitta
Tilstede: Brigitta, Susanne, Annette, Asbjørn og Hans
Fraværende: Thomas & Jane
Referent. Susanne
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer til næste møde
Tilføjelser til Dagsorden
Nyt fra formanden
Generalforsamling
Nyt fra konkurrenceudvalget
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Eventuelt

1. Valg af ordstyrer til næste møde
Susanne blev valgt
2. Tilføjelser til Dagsorden
Ingen
3. Nyt fra formanden
Brigitta har skrevet direkte til formanden af DCH Anette Lunau, ang. DCH´s holdning til vaccinationer. I DKK har
man godkendt en titertest – en test, hvor hunden får taget en blodprøve og man tester om den vaccinere sig selv
mod sygdomme. Anette Lunau kunne orientere, at det netop var på dagsorden til næste møde.
Brigitta har sendt mail rundt til bestyrelsen omkring kursus med Lise Bang Hansen, ”Giv din hund og kat et sundt
liv” – kurset er temmelig dyrt, og der blev besluttet, at prøve at kontakte PH Randers om de er interesseret i at
deltage (Susanne tager kontakt) og splitte udgifterne. Uanset hvad, så blev det besluttet at vi gerne vil have
hende og tilbyder kurset til medlemmerne i Langå
Der er kredsrådsmøde den 15. november – Brigitta har ikke mulighed for at deltage, Annette tager afsted til
mødet.
4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er blevet flyttet til jægernes klubhus, da kulturhuset er optaget.
Susanne køber kage og alle tager en kande kaffe med.
Asbjørn skaffer nøgle.

5. Nyt fra konkurrenceudvalget
Datoer til 2018
 24. marts – Landskonkurrence i A+B+C
 29. april – NOM udtagelse i IPO
 18. august – Stor Nordisk Konkurrence i Spor og Rundering
8. Nyt fra Trænerudvalget
Møde afholdes i klubhuset den 7. november.
Susanne sender indkaldelse ud.
Emner til dagsorden:
 Holdsammensætning 2018
 Kurser/ønsker
 Nye Træneremner
 Datoer for kursushold 2018
Annette køber kage
9. Nyt fra Festudvalget
Intet
10. Eventuelt
Intet
Næste møde aftales til generalforsamlingen.

