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

Hjermind den. 6. december 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 6. decemer hos Annette
Tilstede: Brigitta, Jane, Susanne, Annette, Inger, Asbjørn og Hans
Referent: Inger
Dagsorden
Pkt. 1 Konstituering af ny bestyrelse
Bestyrelsens sammensætning:
Asbjørn er kasserer
Brigitta er formand
Jane er næstformand
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne, Hans, Annette, Inger

Pkt. 2 Valg af ordstyrer til næste møde
Asbjørn
Næste møde er hos Jane

Pkt. 3 Tilføjelser til dagsorden
Ingen tilføjelser

Pkt. 4 Nyt fra formanden
Intet nyt fra formanden
Annette har været til kredsformandsmøde:


NoseWork i DCH blev drøftet.
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Vaccinationsregler hvert 3. år blev drøftet – titertest bliver nok accepteret i løbet af 2018 af
landsforeningen
Samarbejde i forhold til hvalpehold for at ensrette træningen
DCH skal være større
o hver kreds skal have 2 ny klubber
o hver klub skal vokse med 20 pers. pr. år
Sporcentralen – ankermand findes men ingen vil hjælpe til. Det er derfor skrinlagt på ubestemt tid.

Pkt. 5 Underskrifter regnskab kommunen
Kun Janes underskrift mangler. Dette er kasseren opmærksom på.
Underskrifterne skal sendes ind sammen med medlemslisten

Pkt. 6 65-års jubilæum – skilt til klubben
Til generalforsamlingen blev det foreslået, at vi kunne få lavet et skilt til gavlen i metal med DCH logo og DCH
Langå navnet.
Dette forslag er vedtaget.

Pkt. 7 Nytårstur
Datoen er fastsat til 13. januar 2017 kl. 13.00 i Fussingø, mødested parkeringspladsen ved Høvejen
Brigitta bager boller
Annette og Jane bager kage
Susanne køber kakao og flødeskum
Asbjørn tager sodavand med

Opkrævningsmail er gennemgået.

Arbejdsdage:
5. maj kl. 13.00
6. oktober kl. 13.00

Kontingent: uændret + regler for tilskud uændret.
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Pkt. 8 IPO – hvordan skal det køre
Jens vil gerne starte IPO op – og det vil vi gerne bakke op om.
I første omgang er der opstart med færdselshold, som træner hver søndag – og det ender ud i en færdselsprøve
14. januar.
IPO-udtagelse:
Langå afholder IPO udtagelse, transportable skjul lånes til udtagelsen.
Hvis der på sigt er tilslutning til IPO, skal det til den tid tages op, om der skal investeres i skjul.

IPO-træning:
Hvis der skal bruges en fremmed figurant, er det ikke klubben, der betaler dette.
Hvis der kommer HF som vil se, hvad IPO er, så er det ok – men er det mere end 1-2 gange, så skal man være
medlem af DCH Langå.

Pkt. 9 Nyt fra konkurrencevalget
14. januar: færdselsprøve (konkurrenceudvalget klarer selv afholdelse)
24. marts: landskonkurrence i C+B+A klassen (kræver klubbens hjælp)
29. april: NOM-udtagelse i IPO (konkurrenceudvalget klarer selv afholdelse)
18. august: Nordisk konkurrence i spor og rundering (kræver klubbens hjælp)



Dato til klubkonkurrencen er ikke fundet endnu.



Pokal-tildeling til klubkonkurrencen efter samme regler som øvrige DCH konkurrencer

o

Konkurrenceudvalget får til opgave at føre det ud i livet.

Pkt. 10 Nyt fra trænerudvalget
Irma varetager tilmeldingen til hvalpe-hold.
Datoer for møder med klubbens trænere og bestyrelsen er fastsat:
Mandag den 23. april kl. 20.00 + mandag den 5. november kl. 20.00
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Pkt. 11 Nyt fra festudvalget
God tilslutning til klubfesten – der arbejdes på en sommerfest

Pkt. 12 Eventuelt
Jørgen fra Lemvig har været og træne med os nogle gange – han vil gerne vide, om han skal betale for at træne
med, når han er her. Han vil ikke skabe ballade, så han vil gerne betale kontingent, hvis det er.
Det er besluttet, at Jørgen i stedet for at betale kontingent, inviterer DCH Langå til Klosterheden og træner som
byttehandel.
Næste møde: 27. februar 2018 kl. 19.00
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