
 

 

 

 

 

 

Referat Konstituerende bestyrelsesmøde 17. december 2019 Kl. 18.00 

Referat konstituerende bestyrelsesmøde. 

Tilstede: Brigitta, Asbjørn, Susanne, Hans, Jens, Gitte, Irma.  

Referent: Jens 

Dagsorden: 

1. Konstituering af den nye bestyrelse 
2. Valg af ordstyrer til næste møde  
3. Tilføjelser til Dagsorden -  
4. Nyt fra formanden 
5. Nytårstur 
6. Gammel hjemmeside/nyt klubmodul 
7. Gebyr på klubmodul tilmelding/hvem skal betale. 
8. Lysmaster status/placering 
9. Faste skjul – placering 
10. Arbejdsdage 2020 
11. Træningstider 
12. Ordensregler 
13. IPO-weekend 
14. Oprettelse af konkurrencer/prøver i klubsystem 
15. Skydeplan  
16. Nyt fra Trænerudvalget 
17. Nyt fra Festudvalget 
18. Eventuelt 

 

Referat.  

1. Konstituering af den nye bestyrelse 
Hans valgt som næstformand 

2. Valg af ordstyrer  
Brigitta valgt til ordstyre 

3. Tilføjelser til Dagsorden –  
Ingen tilføjelser 

4. Nyt fra formanden 
Siden sidst er der afholdt en lille Nordisk konkurrence, igen et fint arrangement der gav et lille overskud. 

Der må gerne komme forslag til indlæg til det kommende landsmøde. Susanne er instillet til dommer 

udvalget. 

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 

mailto:kelpie@skovfarmen.dk


5. Nytårstur den 11 januar. 
Susanne ligger op på facebooksiden, formanden bager boller, Hans sørger for kakao og flødeskum, 

Susanne bager en kage.  

6. Gammel hjemmeside/nyt klubmodul 
Brigitta finder ud af om der kan laves link fra hjemmeside til klubmodulet der også fungerer som 

hjemmeside. Der er en problematik vedr. hvordan vi styre antal hundefører på de forskellige hold og med 

godkendelse fra træner til at hundefører kan stille i konkurrencer. Susanne ser på dette. Det anbefales at 

alle opretter sig med betalingsoplysninger/kreditkort når man opretter sig i klubmodul, da 

betalingsoplysninger skal være oprettet for at kunne tilmelde sig til konkurrencer. Der er stadig nogle 

uløste problematikker vedr. det nye klubmodul, men der arbejdes på at få dem løst, som de opstår. 

7. Gebyr på klubmodul tilmelding/hvem skal betale. 
Der er et administrationsgebyr på 5 kr ved betalinger i klubmodulet, lig alt andet net handel, det er 

bestemt at hundeførerne betaler dette. 

8. Lysmaster status/placering 
Punkt 8 og 9. der er lavet et nyt udkast til placering af de to lysmaster midt på banen, og IGP banen 

placeres i forhold til disse. Der laves nye faste skjul i træ, IGP holdet fremstiller og opstiller disse.  

9. Faste skjul – placering 
Se punkt 8- 

10. Arbejdsdage 2020 
15 maj kl 15.00 evt sammen med en forårsfest, håber at festudvalget vil stå for dette.  

3 okt kl. 13.00 

Arbejdsplaner vil komme.  

11. Træningstider. 
Hvornår er det lige IGP holdet har træningstider? 

Frem til sommertid vil IGP holdet træne om fredagen fra kl. 15.30 – 20.00 og om søndagen fra 10.00 – 

14.00, dog vil vi ikke altid være på banen om søndagen.  

12. Ordensregler. 
Vi vil gerne have vores ordensregler for hundetræning i DCH Langå gjort mere synlige, der for vil der blive 

lavet et forslag til DCH Langå etisk regelsæt, der tager udgangspunkt DCH landsforeningens etiske regler.  

13. IPO-weekend 
Den årlige IPO/IGP weekend vil i 2020 blive afholdt af DCH Langå på Vellev IF stadion, den sidste weekend 

i Juli, 24-26 juli. DCH Langå vil ikke være økonomisk ansvarlig for arrangementet.  

Det er primært IGP holdet der står for arrangementet, men vi har brug for al den hjælp fra DCH Langås 

medlemmer vi kan få, primært til at hjælpe med forplejningen gennem weekenden. Der vil komme et 

opslag i klubben og på vores sociale medier omkring dette.  

14. Oprettelse af konkurrencer/prøver i klubsystem 
Susanne arbejder hårdt på at få et overblik over hvordan det gøres.  

15. Skydeplan  
Ingen bemærkninger til skydeplanen. 

16. Nyt fra Trænerudvalget 



Intet nyt. Punkt til næste bestyrelsesmøde, betaling til trænerer.  

17. Nyt fra Festudvalget 
Intet nyt.  

18. Eventuelt 
Intet 

Næste møde den 10 marts hos Jens, sognevej 13. Granslev. Kl. 19.00 

 
 


