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. 2. maj 2019
Referat af bestyrelsesmøde den 30. april hos Jane
Tilstede: Brigitta, Jane, Susanne, Asbjørn, Irma og Hans
Afbud fra: Gitte
Referent. Susanne
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af ordstyrer til næste møde
Tilføjelser til Dagsorden Nyt fra formanden
Arbejdsdag
Forespørgsel om udvidelse af klubhus ved inddragelse af skur
Lysmaster status
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
Der har siden sidst været afholdt 2 konkurrencer i klubben og der skal lyde en stor tak til alle hjælperne der
bakker flot om at hjælpe med afviklingen af konkurrencerne.
4) Arbejdsdag
10. maj kl. 16.00
Brigitta laver nyhed vi FB, hvor folk melder ind om de deltager – så vi har styr på antal i forhold til bespisning.
Opgaver
 Maling af klubhus – Jane køber maling
 Rep. Af springbrætter
 Rep. Af hængsler på bure – Hans køber ind
 Grundig rengøring af toilet
Susanne sørger for aftensmad – Asbjørn søger for drikkevarer
5) Forespørgsel om udvidelse af klubhus ved inddragelse af skur
Der er bred enighed i bestyrelsen om at det ikke er besværet værd på nuværende tidspunkt, det er relativt få kvm
og stor udgift.

6) Lysmaster - Status
Hans har talt med Århus Kommune – de har kun lyssignaler på nuværende tidspunkt.
Hans tager fat i Klaus Hindbo om totalløsning på udskiftning af 2 master.
SH søger Elrofonden om tilskud, så snart vi har tilbud.
7) Nyt fra konkurrenceudvalget
Der afholdes IPG udtagelse til NOM den 23/6 – Jens er hovedansvarlig for arrangementet.
Derudover afholdes der nordisk konkurrence i august.
8) Nyt fra trænerudvalget
Intet nyt
9) Nyt fra festudvalget
Intet nyt
10) Eventuelt
Jane – der er pt kun 2 tilmeldte til det nye kursushold den 11/5 – hvis der ikke kommer flere, tilbydes det
nuværende kursushold at fortsætte frem mod sommerferien, sammen med de nye
Nyt møde den 25/6 kl. 18.30 (med spisning) hos Susanne

Ref. Susanne

