
 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 10. marts hos Jens 

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

Referent. Brigitta 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer til næste møde  
Asbjørn 
 

2. Tilføjelser til Dagsorden  
Ingen 
 

3. Nyt fra formanden 
Været til kredsgeneralforsamling. Jørgen Randa er genvalgt som Kredsformand i kreds 3. 
Der blev diskuteret en del om folk som har modtaget DcH´s Kredstræneruddannelse og derefter starter op 

med hundetræning som levebrød i privat regi.  

4. Status skjul 
Kommer op i nærmeste fremtid 

5. Status belysning 
Penge kr. 1590 til lift godkendt. Der sættes en gruppe mere på efter råd fra Aksel. Venter på svar på 

ansøgning til kommunen om penge til nye lamper til den store gittermast. 

6. Godkendelse/oprettelse af konkurrence/prøve  
Hele bestyrelsen godkender konkurrencer og Susanne opretter dem i klubmodulet. 

Susanne kom med en forespørgsel fra det ”gl. konkurrenceudvalg” om afholdelse af en stor nordisk den 15. 
august – dette blev godkendt. 
 
Ikke medlemmer kan ikke meldes til prøve i det nye klubmodul – Jens tager den med Morten. 

7. Opdaterede medlemslister 
Trænere kan trække en liste i det nye klubmodul 

8. Nye medlemmer 
Nye medlemmer kan ikke bare gå ind og oprette sig i klubmodulet. Der skal en godkendelse til først og 

Susanne lukker så op for det hold de evt. skal på. 

9. Tavshedspligt 
Jeg – formanden har fået tilbagemelding fra folk, som har diskuteret emner med mig som så er blevet vendt i 

bestyrelsen, men som de så pludselig er blevet konfronteret med fra anden kant. Jeg opfordrer bestyrelsen til 

at tænke på at man som medlem har tavshedspligt.  

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


10. Coronavirus 
Vi skal have sat plakater op på pladsen og vi skal følge regeringens og DcH Danmarks retningslinjer. 

11. Nyt fra Trænerudvalget 
 

11a.  Tilskud til tøj/udstyr a kr. 500 til trænere og bestyrelse godkendt for i år. Bon på køb sendes/gives til 

kasseren.  

12. Nyt fra Festudvalget  
Intet nyt 
 

13. Eventuelt 
 


