
 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober hos Susanne 

Tilstede: Brigitta, Jens, Susanne, Irma og Hans 

Afbud: Asbjørn 

Udeblevet: Gitte 

Referent. Susanne 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer til mødet 
Jens 

 
2. Tilføjelser til Dagsorden  
Intet 

 
3. Nyt fra formanden 
Brigitta har deltaget i Landsmødet, som grundet Corona var udskud til ultimo august måned. Mødet forløb 

stille og roligt, hvor der især var fokus på den lave aktivitet i DCH igen grundet Corona. 

Spørgsmålet omkring kørselspenge til sporlæggere var til debat, hvor flere løsninger var i spil. HB kom med et 

forslag om at hæve gebyret til større mesterskaber, som så selv kunne afregne. 

Derudover havde ungdomsudvalget lavet et stort uddannelses materiale omkring hundetræning. 

Desuden har Brigitta været til kredsrådsmøde, hvor der igen blev talt om kørselspenge til sporlæggere, der 

blev bla. Peget på de store likvide midler der er i kredsen. 

Der har også været afholdt klubmesterskaber i klubben. C konkurrencen blev til en fælleskonkurrence med 

Bjerringbro og var en rigtig god dag. B og A konkurrencen blev afholdt i weekenden og forløb rigtig fint. 

4. Generalforsamling 2020 
Bestyrelsen har besluttet at flytte generalforsamlingen til den 10. december grundet de gældende Covid-19 
restriktioner som udløber 2 dage før den ellers planlagte generalforsamling.  
Samtidig er det besluttet at man i år, igen grundet Covid-19, har tilmelding til generalforsamlingen via event 
på klubmodul. Det betyder at man SKAL være tilmeldt for at måtte deltage. 
Susanne opretter event i klubmodul og sender besked ud til alle medlemmer om beslutningen. 
Susanne booker festsalen på Langå skole. 
Der er kommet et forslag til generalforsamlingen, som ikke er formuleret som et forslag – bestyrelsen har 
returneret til afsender og bedt om en uddybning. (Et forslag til en generalforsamling skal formuleres, så der 
kan stemmes ja eller nej) 
Derudover blev der talt om at klubben mangler et konkurrenceudvalg, men det er en stor mundfuld at påtage 
sig, og en løsning kunne evt. være at dele det op mellem de forskellige discipliner. 
 

  

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


Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen: 
Hævelse af årskontingentet med kr. 200,- pengene skal hensættes i en pulje til en udbygning af det 
eksisterende klubhus med en pavillon.  
 
5. Erindrings pokaler 
Der bliver ikke uddelt en Jøsper pokal i 2020 
Der bliver ikke uddelt ”Årets hund” i det forskellige klasser i 2020 (grundet beregningen for at udnævne årets 
hund beregnes udfra de 3 bedste resultater i forhold til udtagelse til DM – men da DM er aflyst, kan dette ikke 
beregnes) 
Brigitta tager kontakt til Alice og Inger om hjælp med at få lavet erindrings pokaler, samt graveret i 
klubpokalerne fra klubmesterskabet. 
 
6. Corona Status 
Trænerudvalget har sendt retningslinjer ud til trænerne omkring forsamlinger og regler for træning på 
pladsen. 
Brigitta tager kontakt til Dan ang. Rengøring af toilettet. 
Susanne finder ud af hvordan vi får det tømt. 

 
7. Skiltning på pladsen 
Susanne har spurgt Carsten ang. Skiltning og vi er velkomne til at sætte skilte op. 
Der mgl. Afklaring fra Asbjørn mht. jægerne 
 
8. Nyt fra Trænerudvalget 
Trænerudvalget er i gang med at spørge trænerne – afventer status 
 
9. Nyt fra Festudvalget 
Corona pause – ingen fester. 
Den årlige klubfest er desværre aflyst. 
 
10. Eventuelt 
Susanne – der er endelig kommet en aftale fra skov- og naturstyrelsen omkring hundetræning i skoven. 
 
Susanne kontakter Klaus fra jagtforeningen ang. Skydeplan 2021, samt lån af faciliteter iforbindelse med IPO 
weekend 2021. 
 
Næste møde den 12. november kl. 19.00 hos Irma 
 
Ref. Susanne 
 
 

 


