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

Ø. Velling den. 26. juni 2018
Referat af bestyrelsesmøde den 26. juni hos Brigitta
Tilstede: Brigitta, Jane, Susanne, Annette, Inger
Afbud: Asbjørn og Hans
Referent: Inger
Ordstyrer: Annette
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer til næste møde
Jane
2. Tilføjelser til Dagsorden Intet
3. Nyt fra formanden
Intet nyt udover de punkter som er på dagsorden
Godt tiltag med sommerfest
4. Status arbejdsdag
Det virkede godt med at holde en fredag med efterfølgende grill. Det kan vi godt fortsætte med i
sommerhalvåret.
Vi fik lavet noget. Men der er noget, som mangler at blive malet: terrassen
Og hvad skal der ske der, hvor træerne/busken stod? Der kunne plantes en form for hæk for at skærme mod
skraldespanden og give læ?
5. Tag på klubhus
Tilbud på det faste tag (eternit) er på 30.000 kr. og vi har søgt om tilskud til det.
Vi kan selv udskifte taget over terrassen.
Beslutningen afhænger af, om vi kan få tilskud.
6. Trænere – indkøb -regler
Mail fra medlem om opridsning af regler. Hvad må en træner købe?
Tidligere beslutning står ved: en træner har mulighed for at købe for omkring 200 kr. hvis de mangler en rekvisit
til træning uden det behøves godkendelse hos bestyrelsen!
7. Tøj trænere
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Tre jakker på prøve – vi har valgt modellen: Softshell letvægt i limegrøn dame/herre udgave med sort rygmærke
og navn.
Alice skaffer modellen i flere størrelser, så trænerne kan prøve, før bestilling.
8. Skoven 2019
Intet nyt endnu. Vi har ikke hørt fra skoven.
Aftalt med PH, at vi rykker for svar efter sommerferien.
9. Nyt fra Konkurrenceudvalg
Vi har afholdt IPO/FP + Skydd konkurrence
IPO/FP gav et lille overskud – der kommer ny IPO konkurrence 25/8
Der er konkurrenceudvalgsmøde 5/7 i forhold til Nordisk konkurrence 18/8. Der er styr på dommere.
Vi skriver i næste nyhedsmail, at vi skal bruge hjælpere.
Klubkonkurrence 13. + 14. oktober
10. Nyt fra Trænerudvalget
Intet nyt – afventer møde
11. Nyt fra Festudvalget
Gode fester
12. Eventuelt
Intet
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