Bestyrelsesmøde
Langå civile Hundeførerforening
Den 3. oktober 2018.
Kl. 19.00
Vandmøllevej 2B, 8920 Randers NV
Referat bestyrelsesmøde:
Deltagere:
Brigitta, Annette, Susanne, Jane, Inger, Asbjørn, Hans
Referent: Inger
Ordstyrer: Asbjørn
1. Valg af ordstyrer til næste møde
Susanne
2. Tilføjelser til Dagsorden
Donation til Hanne:
Vi skulle have anmeldt indsamlingen 2 uger før.
Det koster 1.100 kr. i gebyr – Susanne ringer ind i morgen og beder om at få
lov at betale gebyret, som trækkes fra indsamlingsbeløbet.
3. Nyt fra formanden
Kredsrådsmøde 4. oktober – Brigitta er hængt op, og ingen andre har mulighed
for det.
4. Arbejdsdag
Aflyses – vi ved ikke, hvad der skal laves. Brigitta laver et opslag om det på
Facebook.
5. Generalforsamling
Tirsdag d. 20. november
Jane undersøger om vi kan være i havehuset
Asbjørn sender indkaldelse rundt
Jane sørger for kage – andre sørger for kaffe/te
Dagsorden er diskuteret og klargjort.
6. Trænermøde
5. november i klubhuset
Trænerfordeling
Hold-opdeling
Nye træner-emner?
Ønsker til kurser
Inger køber kage og tager kaffe med
7. Tag på klubhus
ELRO fonden har bevilget indskud til nyt tag.

Det sættes i gang.
8. Tøj trænere opfølgning
Susanne følger op
9. Skoven 2019 – noget nyt
Intet nyt – Susanne har skrevet til skoven 2 gange uden svar. Vi mangler
godkendelse ift. offentliggørelse af konkurrencer for 2019.
10.Nyt fra Konkurrenceudvalg
13.-14. oktober klubkonkurrence med B om lørdagen og A/C om søndagen.
9 b hunde, 3 c hunde og 5 a hunde
13. januar FP/IPS/SPH – konkurrenceudvalget klarer den selv
2. marts skydd lille+stor – konkurrenceudvalget klarer den selv
30. marts C/B/A landsdækkende – denne skal reserveres hos klubmedlemmer
som hjælpere
6. april E-konkurrence – men kredsbestyrelsen ønsker vi flytter den til august –
men det kan vi ikke, da vi har Nordisk. Vi afventer om kredsbestyrelsen ønsker
den – de giver svar 4/10
17. august Stor Nordisk – denne skal reserveres hos klubmedlemmer som
hjælpere
Men afhænger af skoven ift. de store konkurrencer.
11.Nyt fra Trænerudvalget
Trænermøde 5. november
12.Nyt fra Festudvalget
Vi afventer dato
13.Eventuelt
IPO træning
Må IPO flytte træning fra søndag til tirsdag aften i vinterhalvåret?
Ja, det må de gerne, der skydes alligevel ikke
Jøspers
Det er bestemt, hvem der skal have den
Næste møde:
mandag 12. november kl. 20 i Klubhuset

