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. 25. september 2019
Referat af bestyrelsesmøde den 24. september hos Brigitta
Tilstede: Brigitta, Jane, Susanne, Asbjørn, Irma, Gitte og Hans
Referent. Susanne
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af ordstyrer til næste møde
Tilføjelser til Dagsorden
Nyt fra formanden
Hvalpe/kursus-hold – hvordan skal det håndteres
Arbejdsdag
Lysmaster status
IGP Weekend
Generalforsamling
Nyt fra konkurrenceudvalget
Nyt fra Trænerudvalget
Nyt fra Festudvalget
Eventuelt
Jens Nielsen IGP, mm

1) Valg af ordstyrer til næste møde
Susanne blev valgt
2) Tilføjelser til Dagsorden
Ingen
3) Nyt fra formanden
Vi har haft 2 hundefører til DCH DM, Jens og Arko i SPH og Ingelise og Ayo i A-klassen, Jens og Arko fik en flot 3
plads i SPH
Derudover har vi haft 2 hundefører til NOM i Sverige, Susanne og Dinjo i spor & Michael og Dixi i Skydd – Michael
og Dixi blev nordiske Mestre i Skydd.
Vi skal være bedre i klubben til at fejre de hundefører der gør det godt til mesterskaberne, det er ikke helt godt
nok.
Der undersøges om en give en trøje til de hundefører der er udtaget til NOM og DM fra Langå – Susanne samler et
tilbud.
4) Hvalpe/kursus-hold – hvordan skal det håndteres
Jane der sidder med tilmeldingerne til kursushold, søger retningslinjer, hvad er præmisserne om det afholdes,
hvem tager beslutningen om aflysning.

Bestyrelsens forslag er at Gitte tager ide med til træner møde, hvor det er de trænere der skal have kursusholdet,
også er dem der tager imod tilmeldingerne – intet hold aflyses uden bestyrelsen er informeret.

5) Arbejdsdag
Da der kun var 3 pkt. til arbejdsdag den 5. oktober, er det besluttet at aflyse den.
Susanne kører omkring pladsen med trailer og fjerner affald. Hans skifter rådne plader på bordene. Roden foran
klubhuset trækkes op, den dag de nye master graves ned.
Forslag fra Karina fra sidste møde, hvor medlemmerne skal spørges ang. Flytning af IGP skjul. Bestyrelsen er valgt
af medlemmerne og har derfor truffet beslutning om at skjulene ikke bliver flyttet ud midt på pladsen.
6) Lysmaster
Vi har fået kr. 50.000,- af Elrofonden til indkøb af 2 nye master, magen til jægernes, det er inkl. Transport.
Derudover kommer der en udgift på at grave huller og rejse masterne, samt leje af lift til montering af lamperne.
Disse udgifter afholder vi selv, og vil løbe om i små kr. 10.000,Projektet sættes i gang snarest, så vi kan få gavn af det nye lys i vinter.
7) IGP Weekend 2020
Vi har forespurgt på forskellige skoler om at låne lokaler gennem klubbens profil, men det er ikke muligt, når der
også skal være campingområde.
Jens har lavet en aftale Vellev IF, hvor de står får alt forplejning, her vil også være super campingmuligheder.
Arrangementet afholdes udenom klubben, men bestyrelsen opfordre alle medlemmer at slå en smut omkring
Vellev Stadion i weekenden i uge 30 og se. Skulle nogle have lyst at hjælpe, vil der stadig være små opgaver der
skal besættes.
8) Generalforsamling
Det bliver den 26. november i Havestuen i Kulturhuset i Langå – Jane booker lokale og Asbjørn laver opslag til
klubhus og hjemmeside.
9) Nyt fra Konkurrenceudvalget
Der er klubmesterskab den sidste weekend i oktober og planlægningen er godt i gang.
Derudover er der planlagt en Lille Nordisk rundering den 8. december – tilmelding starter den 1. oktober.
Jens har spurgt til IGP klubmesterskab afholdes i forbindelse med prøven den 6. oktober – det er umiddelbart en
rigtig go ide, men da flere skal bruge deres startbøger inden klubfesten, vil resultatet afsløres inden. Traditionen
omkring klubmesterskabet og klubfesten holdes, så der opfordres til at man i 2020, ligger prøven så tæt op ad
klubfesten som muligt.
10) Nyt fra Trænerudvalget
Der afholdes snarest møde hos Alice, ang. Træning for 2020.
11) Nyt fra Festudvalget
Klubfesten er under forberedelse.
12) Eventuelt
Næste møde den 4/11 kl. 20.15 i klubhuset

Ref. Susanne

