Langå civile Hundeførerforening
Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Formand: Brigitta Golde, Vandmøllevej, 8920 Randers NV
Tlf.: 8646 7005 / 2559 2810, Mail. kelpie@skovfarmen.dk

Langå den. 12. december 2018
Referat af bestyrelsesmøde den 11. december hos Brigitta
Tilstede: Brigitta, Jane, Susanne, Irma, Gitte, Asbjørn og Hans
Referent. Susanne
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Konstituering af den nye bestyrelse
Valg af ordstyrer til næste møde
Tilføjelser til Dagsorden Nyt fra formanden
Nytårstur
Gennemgang af opkrævning
Træningsgebyr ved flere hunde på forskellige hold
Tilskud til tøj til trænere
Lysmast
Regler for kontakt af bestyrelse
Skydeplan – hvordan og hvem skal have ansvaret fremover
Nyt fra Konkurrenceudvalg
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Eventuelt

1) Konstituering af den nye bestyrelse
Jane blev valgt som næstformand
2) Valg af ordstyrer til næste møde
Hans blev valgt
3) Tilføjelser til Dagsorden
Ingen
4) Nyt fra formanden
Siden sidst har vi afholdt generalforsamling, hvor der var en fin debat
5) Nytårstur
Det bliver den 12. januar kl. 13.00 – mødes ved Kirken i Langå og turen går rundt om søen.
Brigitta bager boller
Jane køber cacao og tager gryde med
Hans tager fløde + pisker med.
6) Gennemgang af opkrævning

Opkrævningen blev rettet til og gennemgået – Susanne sender ud, så snart den er godkendt.
7) Træningsgebyr ved flere hunde på forskellige hold
Det blev besluttet, at har man 2 hunde og går på 2 hold, betaler man 2 x træningsgebyr, med mindre man sidder i
bestyrelse, er træner, eller sidder i andet udvalg.
8) Tilskud til tøj til trænere
På generalforsamlingen blev det besluttet, at bestyrelsen bestemmer hvor meget og hvornår der skal gives tilskud
til tøj. Det er op til den enkelte træner selv at købe hvad man ønsker.
For at få tilskuddet, skal man tage et billede af sin kvittering og indsende til kasseren, hvorefter får beløbet
overført til sin konto.
Beløbet i 2019 er besluttet til kr. 500,- og kan indløses i perioden fra 1. februar til 1. september.
9) Lysmast
Den ene lysmast på pladsen er gennemhullet af spætter og risikere at knække i en storm.
Hans har talt med Verdo, som er ved at udskifte deres lysmaster i Randers Kommune. Her kan vi få lysmaster UB –
Hans tager kontakt, at vi ønsker 4 master, så kan vi skifte ud, efterhånden som de øvrige træmaster går til.
10) Regler for kontakt af bestyrelse
Har du som medlem noget til bestyrelsen, så send som hovedregel en besked til formanden og emnet diskuteres i
bestyrelsen ved først kommende bestyrelsesmøde. Kan dette ikke vente, tages det op i bestyrelsen inden.
11) Skydeplan – hvordan og hvem skal have ansvaret fremover
Susanne overtager kontakten med Jægerne – Asbjørn sender kontakt informationerne.
12) Nyt fra Konkurrenceudvalg
Intet nyt
13) Nyt fra Trænerudvalget
Jane booker havestuen til kursushold for 2019
Brigitta laver holdlister og hænger op ved klubhuset pr. 1. januar (pt. Mgl. 2 hold at indsende navnelister)
Ønsker trænere at komme på kursus, skal tilmeldingerne gennem formanden, da det kun er formanden der
kan tilmelde.
Har trænerudvalget ønske om en ude fra DCH om at holde kursus for trænerne, er bestyrelsen meget åben
for ideen.
Desværre var årets Viborg Kursus en skuffelse for de deltagende trænere.
14) Nyt fra Festudvalget
Intet nyt
15) Eventuelt
Gitte: udfra hvad der står i DCH bladet, kan det blive et problem at komme til konkurrencer, da det nu er først
til mølle princip og man ikke må tage kredsens egne først.
Evt. et emne der kan medbringes til Landsmødet, såfremt det er et problem.
Konkurrenceudvalget bestræber sig stadig på princippet med kredsens først og afventer om der bliver et
problem.
Hjemmesiden fremover, hvad skal der ske ?
Susanne vil gerne lave en overlevering – Hans tager fat i Lise og forsøger at finde en dag.
Rengøring af klubhuset fremover- Brigitta laver et opslag og håber at en er frisk på opgaven.
Næste møde 19. februar kl. 19.00 hos Hans

