
 

 

 

 

 

 

Langå den. 4. april 2019 

Referat af bestyrelsesmøde den 3. april hos Brigitta 

Tilstede: Brigitta, Jane, Susanne, Asbjørn og Hans 

Afbud fra: Gitte & Irma 

Referent. Susanne 

Dagsorden 

 

1. Valg af ordstyrer til næste møde  
2. Tilføjelser til Dagsorden -  
3. Nyt fra formanden 
4. Hold og træning i klubben – hvordan hjælper vi bedst hinanden – regler for at gå på 2 hold 
5. Eventuelt 

 

 

1) Valg af ordstyrer til næste møde  
Susanne blev valgt 
 

2) Tilføjelser til Dagsorden 

Ingen 

 

3) Nyt fra formanden 
Siden sidst har vi afholdt generalforsamling, hvor der var en fin debat 

 

4) Hold og træning i klubben – hvordan hjælper vi bedst hinanden – regler for at gå på 2 hold 
Som hovedregel går man på et lydighedshold med en hund. Skulle der opstå et behov for en hundeføre i en given 
periode, kan der gives tilladelse, såfremt der er plads på det ønskede hold. Træneren giver tilladelsen. 
Der opfordres til at trænerne melder ind til trænerudvalget om hvor mange der er plads til på de enkelte hold. 
DCH Langå tilbyder som hovedregel ikke træning efter endt kursushold. 
Ang. Afregning for at gå på 2 hold i en given periode – aftales individuelt efter behovet. 
 
5) Eventuelt 
Gitte har valgt at trække stikket som træner i en periode pga. møder på arbejdet. Susanne, Michael og Jane er alle 
3 villige til at dække ind, aftaler selv med Karina, hvordan det skal køre fra sommerferien. 
 
Susanne orienterede om at konkurrenceudvalget ikke genopstiller til næste generalforsamling, der har været 
utilfredshed i klubben internt til hvordan man i konkurrenceudvalget har valgt at løse opgaven, derfor trækkes 
stikket, så nye kræfter kan komme til og løse opgaven til større tilfredshed for alle. Det nuværende 
konkurrenceudvalg booker skolen til fredag og lørdag den 27+28 marts 2020 – skulle der ikke kommet et nyt 
konkurrenceudvalg i klubben, aflyses denne booking igen. 
 
Ref. Susanne 
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