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. 7. august 2019
Referat af bestyrelsesmøde den 6. august hos Susanne
Tilstede: Brigitta, Jane, Susanne, Asbjørn, Irma, Gitte og Hans
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
Lysmaster status
Nyt fra konkurrenceudvalget
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Eventuelt
Jens Nielsen IGP, mm

1) Valg af ordstyrer til næste møde
Gitte blev valgt
2) Tilføjelser til Dagsorden
Ingen
3) Nyt fra formanden
Der har været sommerferie, så ingen aktiviteter
4) Arbejdsdag
5. oktober kl. 13.00 – 17.00
Karina har indsendt forslag til opgaver




Fjerne trærod foran klubhuset
Rep af bordplade på stolbordet
Oprydning bag skurene, så tunnel igen kan bruges

Derudover har Karina forespurgt på udvidelse af klubhus, dette blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde og da var
der enighed om at det er relativt få kvm. Kontra stor udgift, så det bliver pt. Ikke aktuelt.
Derudover blev der drøftet at flytte IGP skjul, så de står så de kan bruges til konkurrence – dette blev drøftet med
Jens (træner IGP, holdet) det har ingen betydning til konkurrence om det er halvt telt og halvt blivende skjul.
Skjulene bliver brugt til alm. Rundering på holdene, så det blev besluttet at de bliver stående.
Flere punkter bliver tilføjet til næste bestyrelsesmøde i september

5) Lysmaster - Status
Hans har været nede og se jægernes løsning, som fungere super godt. Derudover har han talt med Klaus, vi får et
tilbud på en komplet løsning med 2 nye master. Susanne søger ELRO Fonden når vi har tilbud.
6) Nyt fra konkurrenceudvalget
Der afholdes stor nordisk konkurrence i spor og rundering den 17/8 – der er 15 sporhunde og 6 runderingshunde
tilmeldt. Der er styr på hjælpere og arealer.
Konkurrenceudvalget har besluttet at lave en lille nordisk runderingskonkurrence den 8/12, da mange af klubbens
medlemmer gerne vil prøve.
Da det nuværende konkurrence udvalg stopper ved generalforsamlingen, blev det vendt om der var nogle der
havde hørt om andre ville løfte opgaven – ingen har umiddelbart meldt ind på at overtage tjansen.
7) Nyt fra trænerudvalget
Der har været afholdt trænermøde. Brigitta læste op fra referatet. Vi mangler trænere, så er der nogle i klubben
der kunne tænke sig at komme i gang, så henvend jer endelig hos trænerudvalget.
Derudover planlægger man at afholde 3 kurser i løbet af efteråret.
 1 kursus for alle medlemmer i klubben med Karina ’Hundemassage til husbehov’
 1 kursus for trænere med Michael ’Runderingsstart m.m.’
 1 kursus for trænere med Karsten ’ Nordisk sporlægning’
 Nyt fra festudvalget
Intet nyt
8) Nyt fra festudvalget
Intet nyt
9) Eventuelt
Susanne er blevet valgt ind i landsdommerudvalget.
10) Jens Nielsen IGP, MM
Jens har nogle der kommer og træner på holdet, de tager kontakt med kasserer Asbjørn ang. Medlemskab for at
træne på pladsen.
Den 15/9 bliver der kursus i Gruppe C – på pladsen
Den 6/10 Prøve i IGP – på pladsen
Ella fra DKK har forespurgt om klubben vil afholde DKK SPH DM 2020 – efter flere drøftelser frem og tilbage, blev
det besluttet at sige nej tak, det er en meget stor opgave.
IGP holdet har sagt ja til at afholde IGP Weekend uge 30 i 2020 – det vil være med ca. 100 hundefører, der boer
fra torsdag til søndag. Det er ikke et arrangement som kan afholdes i klubben, men der undersøges flere andre
muligheder bla. Langå Stadion, Langå Skole og Munkholmhallen.
Nyt møde den 24/9 kl. 18.00 (med spisning) hos Brigitta

Ref. Susanne

