
 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 12. november hos Irma 

Tilstede: Brigitta, Jens, Susanne, Irma og Asbjørn 

Afbud: Gitte og Hans 

Referent. Susanne 

 

Dagsorden: 

 
1. Tilføjelser til Dagsorden  
Intet 

 
2. Nyt fra formanden 
Intet 

3. Generalforsamling 2020 
Dagsorden blev gennemgået, og Asbjørn retter til, hænger den op i klubhuset og Susanne sender den rundt til 
klubbens medlemmer. 
Vi har pt. 2 lokationer i spil – dels byrådssalen i Langå, samt Projektlokalet på skolen, Susanne finder udaf 
hvilket der er mest optimalt til afholdelse. 
Der bliver ingen ”forplejning” til generalforsamlingen, pga. corona. 
 
 
4. Erindrings pokaler 
Brigitta er godt i gang med opgaven, og håber at have det klar til uddeling til generalforsamlingen. 
 
5. Corona Status 
Som forsamlings reglerne er i øjeblikket, må der være max 10 personer på et hold. 
Er der flere hold på pladsen af gangen, skal træningsarealet deles i 2. Således at man parkere i den ende man 
skal træne i, samt lufter i hunden i den ende. 

 
6. Skiltning på pladsen 
Jagtforeningen er ikke interesseret i at der skiltes fra vejen, at det er privat område. 
Men de vil gerne være med i nogle vejvisningsskilte 
Susanne undersøger priser på skilte. 
1 stk med: Privat område – kun adgang for klubbens medlemmer. 
1 stk. med: logo og pil 
 
7. Nyt fra Trænerudvalget 
Alice har spurgt Hanne Høedt om hun vil tage Karinas ”Gl. Hold” – Hanne er lidt i tvivl, da hun ikke er 
uddannet DCH træner – Hanne har bestyrelsens fulde opbakning til at træne holdet. Dejligt med input til en 
anderledes tilgang. 

  

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


 
 
8. Nyt fra Festudvalget 
Intet nyt. 
 
9. Eventuelt 
Jens: IGP Holdet vil gerne afholde endnu en prøve den 29/11 – cykeludholdningsprøve – helt ok med 
bestyrelsen. 
 
Det ”Gl. konkurrenceudvalg” overvejer at lave en lille nordisk runderings konkurrence i det nye år – helt ok 
med bestyrelsen 
 
Kreds 3 har spurgt om DCH Langå og DCH Vejle er interesseret i at afholde DM i Nordisk i april 2021. 
Bestyrelsen har svaret, at det kan man først svare på efter generalforsamlingen. 
 
Irma: datoer for kursushold 2021 – Irma og Jane finder nogle datoer, som cleares med skydeplanen. 
 
Susanne rykker Klaus igen for en skydeplan 
 
Næste møde aftales med den nye bestyrelse til generalforsamlingen. 
 
Ref. Susanne 
 
 

 


