
 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 25. august hos Brigitta 

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

Afbud: Gitte  

Referent. Susanne 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer til næste møde  
Asbjørn 

 
2. Tilføjelser til Dagsorden  
Opdatering fra Hans fra Kredsrådsmøde (3A) 

 
3. Nyt fra formanden 
Der er ikke så meget nyt – i det der har været sommerferie og corona lukket. Men klubben har netop været 

vært for en Nordisk konkurrence i spor og rundering, det var en rigtig god dag som gav ca. 4.000 i overskud. 

Brigitta deltager i landsmødet søndag den 30/8. 

3A. Kredsrådsmøde 

Hans har deltaget i kredsrådsmødet. Her blev bla. Informeret om lidt problemer med forenings sponsor 

Kingsmoor, som ikke holder aftalen omkring tegnet sponsorat. Derudover har man i kreds 3 rigtig mange 

penge i uddannelsesudvalget – der blev talt frem og tilbage om hvordan disse kunne komme 

klubberne/medlemmerne tilgode – og man besluttede at sætte gebyrerne for uddannelse ned. Man har 

derudover lidt udfordringer i klubmodul i forhold til tilmelding til kurser, hvor man i øjeblikket kan tilmelde 

sig, bare man har en profil. 

4. Klubkonkurrence 2020 – hvem arrangere 
Der er i øjeblikket ikke noget konkurrenceudvalg i klubben. Klubkonkurrencen er fastlagt til den 24+25 

oktober. Bestyrelsen ligger op til at holdene selv skal lave det praktiske. Susanne sender mail ud til alle 

trænerne, som spørger på holdene hvor stor interessen er for en klubkonkurrence i år, hvor en stor del af 

konkurrenceåret er gået tabt. A-klassen skal rent logistikmæssigt være om søndagen, af hensyn til booking af 

skoven. 

Bestyrelsen vil stå for forplejning og bestilling af dommere – af hensyn til bestilling af dommere opfordres der 

til hurtig tilbagemelding om man ønsker en konkurrence og hvor mange der ønsker at deltage i hvilke klasser. 

5. Generalforsamling 2020 
Generalforsamlingen bliver tirsdag den 24. november kl. 19.30. 
Susanne forsøger at booke lokale i kulturhuset. 
På Valg er: 
Formand: Brigitta – kan genvælges 
Næstformand: Hans – kan ikke genvælges 

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


Medlem: Susanne – kan genvælges såfremt Brigitta fortsætter som formand. 
Suppleant: Irma – kan genvælges 
Suppleant: Gitte – ej til stede ved mødet 
 
6. Arbejdsdag 
Den 3. oktober kl. 13.00 

 Oprydning gamle IGP Skjul 

 Oprydning i Læhegnet 

 Fjerne knækket gren 

 Reparation af springbræt 
Brigitta bager kage til dagen 
Brigitta laver begivenhed på FB 
Jens og Hans tjekker om der skal bruges reservedele til reparation af springbrættet. 

 
7. Skiltning på pladsen 
Flere af klubbens medlemmer har oplevet at der er blevet luftet hunde af ikke medlemmer, kørt med crosser 
mv. på banen. 
I et forsøg på at undgå ”uventede gæster” på vores plads prøver vi med skiltning. 
Asbjørn kontakter Jagtforeningen om de er interesseret i en fælles skiltning 
Susanne kontakter Carsten Laursen (som ejer jord længere nede af vejen) om han har noget imod en skiltning. 
Såfremt alle er med på ideen produceres der skilte. 
 
8. Corona status 
Brigitta tager en snak med Dan omkring grundig rengøring af klubhuset, som har været ubenyttet i næsten ½ 
år. 
Redskabsskuret åbnes igen og bruges på eget ansvar – Jens laver skilt. 
Susanne tjekker med kommunen, om de har en corona pakke til foreninger i kommunen. 
Toilettet forbliver låst. 
Jens finder udaf hvor mange personer der må være på henholdsvis terrasse og i klubhuset og laver skiltning 
hertil. 
 
9. Nyt fra trænerudvalget 
Ifølge Brigitta afholdes der møde i udvalget i nærmeste fremtid. De forskellige hold er startet igen efter 
corona og sommerferie pause. Og samtidig er kursusholdet startet med 10 deltagere. 
 
10. Festudvalget 
Irma tager kontakt til festudvalget og hører om de har planer om en klubfest også i forhold til corona regler. 
 
11. Eventuelt 

Vi er netop startet kursushold – skal vi se vaccination og forsikringspapirer. Der blev talt frem og tilbage 
om det i bestyrelsen. Forsikring er lovpligtig i Danmark, og vaccination er for at sikre den hund der ikke er 
vaccineret – der blev besluttet, at Irma og Jane tage en snak om det på holdet og informere om reglerne. 

 
Susanne har fundet nogle fonde at søge til nyt lys på gittermasterne, som kræver NEMId – det aftaler hun 
med Asbjørn og går i gang. 
 
Susanne laver udkast til nyhedsbrev. 
 
Jens – IGP Weekend blev aflyst i år, hvor Langå var vært pga. corona – det afholdes i stedet i 2021 – her vil 
man forsøge at holde det på pladsen og leje diverse udstyr ind – mener det vil give en bedre økonomi i slut 
resultat. 
 
Næste møde 27. oktober – kl. 19.00 hos Susanne 
 
Ref.: Susanne 

 


