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. 18. april 2018
Referat af bestyrelsesmøde den 17. april hos Susanne
Tilstede: Brigitta, Jane, Susanne, Annette og Asbjørn
Fraværende: Inger & Hans
Referent. Susanne
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af ordstyrer til næste møde
Tilføjelser til Dagsorden
Nyt fra formanden
Arbejdsdag
Tøj til trænere
IPO-holdet
Skydd ærme
Skoven 2019
Nyt fra konkurrenceudvalget
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Eventuelt

1. Valg af ordstyrer til næste møde
Asbjørn blev valgt
2. Tilføjelser til Dagsorden
Ingen
3. Nyt fra formanden
Brigitta har været til landsmøde, som foregik i go ro og orden. Initiativfonden blev givet fri, hvilket er meget
positivt.
Agria har sponsoreret en masse penge, som bliver udbetalt i dommertøj, konsulenttøj og uddannelse af trænere.
Derudover er der afsat midler til at kredsinstruktørerne kommer ud i klubberne og underviser – første step er
hvalpetræning.
4. Arbejdsdag
4. maj kl. 17.00 – 20.00
Springene gåes efter mht. brandslanger
Ny plade på balance plade – SH skaffer plade.

Der afsluttes med hyggeaften, hvor klubben giver pølser på grill (Susanne har grill med) + øl og vand (Asbjørn har
øl og vand med)
Der sendes info ud med tilmelding via nyhedsbrevet og tilmelding til Jane.
5. Tøj til trænere
Susanne prøver at skaffe lidt forskelligt til næste møde
6. IPO - Holdet
Brigitta kontakter Jens, for at høre om træningstider og status på holdet.
7. Skydd ærme
Bestyrelsen har godkendt indkøb af ærme, det er op til holdet selv at skaffe det og sende regningen til Asbjørn.
8. Skoven 2019
DCH, PH og Beredskabet har været til møde med skovfogeden i Fussingø, ang. Nye bookingregler for 2019. Meget
af skoven bliver udlagt til øko områder og kan derfor ikke længere benyttes som hundetræningsareal. Derudover
lukkes både Hjermind og Vindum skov til hundetræning.
Klubberne er kommet med et forslag til håndteringen af bookingerne, som vi afventer svar på.
7. Nyt fra konkurrenceudvalget
Der har været afholdt Landskonkurrence med et overskud pr. tkr. 12.
Konkurrencen har fået stor ros, hvor 85 hundefører deltog og rigtig mange hjælpere var med til at løfte opgaven.
Næste konkurrence er IPO den 29/4 – hvor Jens står for det – konkurrenceudvalget hjælper med forplejningen.
Planlægningen af skydd konkurrencen den 27/5 er også godt i gang.
8. Nyt fra Trænerudvalget
Der er trænermøde mellem bestyrelse og trænere den 23/4 – Susanne indkalder til mødet kl. 20.00 i klubhuset.
Dagsorden:
Status Hold
Kursusønsker
Børneattester
Eventuelt
Brigitta bager kage – Annette og Jane har kaffe med.
9. Nyt fra Festudvalget
Intet nyt
10. Eventuelt
Intet
Næste møde den 26.juni kl. 18.00 hos Brigitta

