Bestyrelsesmøde
Langå civile Hundeførerforening
Den 12. marts 2019
Kl. 19:00
Lassesminde 23, 8960 Romalt.

Referat bestyrelsesmøde:
Deltagere: Brigitta, Gitte, Jane, Asbjørn, Irma og Hans
Afbud: Susanne
Referent: Hans
Ordstyrer: Gitte

1. Valg af ordstyrer til næste møde
Asbjørn
2. Tilføjelser til Dagsorden
intet
3. Nyt fra formanden
Brigitta har været til Kredsråds generalforsamling, nok det hurtigste generalforsamling i
kreds 3 i den periode Brigitta har deltaget (kl. 20 kom kaffen og brødet på bordet) og alle
”poster” var besat.
Kreds 3 inviterer kredsens lokal bestyrelser i Skandinavisk Dyrepark den 15. jun.(kontakt
Brigitta for yderlige info).
4. Procedure for trænere ved manglende betaling
Fra 2020 vil sidste betalingsdato for medlemskab til LCH (det kommende år) være 31.
dec. Kasseren vil primo januar udsende medlemslister. Trænerne kontakte bestyrelsen
såfremt der deltager hundefører på holdet der ikke er på medlemslisten (man kan jo også
nævne det direkte til medlem, (alle kan jo glemme). Kasseren udsender ultimo januar en
opdateret medlemsliste (som danne grundlag for afregning til Kreds- og Landsforening).
5. Regler ang. Kontingent
Hundefører betaler grundkontingent (dækker udgifter til Kreds og Landsforening) pt. 500
kr og herefter 500 kr. i træningsgebyr pr. hund/hold. (så 2 hunde koster 1500 kr.)
Obs. Når en hund deltage i DCH konkurrencer vil dette ligeledes udløse træningsgebyr.
6. Lysmaster status
Hans aftaler en besigtigelse at Jagtforenings løsning med Klaus Hindbo (en aften).
Der er dialog med ENIG og Verdo omkring konkret tilbud, men bestyrelsen vil ved
”selvsyn” gerne afklare om en løsning som Jagtforening en modellen.
7 Nyt fra Konkurrenceudvalg
Der er styr forårets konkurrence.
8 Nyt fra Trænerudvalg
Der skal i fremtiden 1 gang årligt ske en kontrol af forsikringspolice og vacc. af hunde.
Opfordre til at dette sker på de enkelte hold i forbindelse med opstart i jan. måned.
9 Nyt fra Festudvalg

Intet nyt fra Festudvalget.
10 Eventuelt
Intet under eventuelt.
Næste møde:
Afholdes den 30. apr. kl. 19 ved Jane.

