
 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. maj hos Susanne 

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

Afbud: Jane 

Referent. Susanne 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering af bestyrelsen 
Næstformand: Jens Nielsen 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Irma Pedersen & Susanne Hvid 

 
2. Tilføjelser til Dagsorden  
Ingen 

 
3. Nyt fra formanden 
Dejligt at vi er kommet i gang med træning og konkurrencer igen. 

4. Skovtræning – hvem kan komme til skovtræning 
Skovtræningsholdet i DCH Langå er hundefører, som mødes og hjælper hinanden med at træne skovspor 
(nordisk program), og rundering i nordisk program, Skydd og/eller eftersøgning i DCH´s konkurrenceprogram 
A-og E- klassen. Holdet er åbent for medlemmer af DCH Langå. 
Som udgangspunkt skal hunden have en grundlæggende lydighed og en erfaring med rundering. Hvis HF er 
ny, er det den pågældende HF´s træner der står for vejledningen på holdet. Nye HF skal nøje instrueres i hvad 
træningen går ud på og hvad der forventes af en. Der er ingen træner på holdet og man hjælper hinanden fra 
start til slut. Man tager selv ansvar for træningen af sin egen hund. Der opfordres til at nye HF kommer ud 
første gang uden hund og ser en træning. 
Gl HF med nye hunde skal ikke godkendes for at komme med på holdet. 
Træningen styres via holdgruppe på FB, hvor man tilmelder sig. 

  
5. Regler for hold 
Generelle regler for holdtræning i DCH Langå. Det er den enkelte træner der bestemmer hvem der er på 
holdet og hvad der trænes. De enkelte holdsammensætninger koordineres i samarbejde med trænerudvalget 
1-2 gange årligt. 
Det forventes af HF deltager i den træning der bliver tilbudt på holdet, ellers kan HF blive bedt om at skifte til 
andet hold. 
 
6. Nyt klubhus – projektgruppe 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som består af Jens, Nina og Brigitta.  
Nina er ved at undersøge hvad muligheder der er – hun har en del erfaring at trække på i form af hendes 
arbejde. Projektet forventes at løbe op i min. Tkr 600. Dette skal primært finansieres gennem 
fondsansøgninger. Det forventes at der er et projektudkast klar til næste generalforsamling 
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7. Rengøring af klubhus 
Dan er stoppet. 
Karina overtager tjansen. Tak for det  
 
8. Corona status 
Der er kommet nye retningslinjer og hjemmesiden er opdateret. 
 
9. Skiltning  - Status 
Skiltet er næsten færdigt, mgl. At få et par gange lak og så skal der skaffes 2 store pæle – Susanne forsøger at 
skaffe dem, alt. Kan Jens evt. skaffe nogle fra job. 
 
10. Nyt fra Trænerudvalget 
Karina tager en snak med Alice omkring holdene. Bestyrelsen opfordre trænerne til at gennemgå de HF der 
står på deres hold, hvis der er står nogle som Aldrig dukker op, flyttes disse til et nyoprettet konkurrencehold. 
Dette giver mulighed for at tilbyde kursushunde fortsat træning i klubben. 
Den enkelte træner giver Susanne besked, så det kan rettes til i klubmodul.  
 
Der er desværre kun 5 deltagere på kursusholdet – måske der er blevet reklameret for lidt ? 
Jane og Irma tager en snak om de også er friske på at tage et efterårshold, og evt. en dato for opstart af det. 
 
11. Eventuelt 
IPO weekend er aflyst, det bliver for usikkert i forhold til restriktioner hvad man må og ikke må. 
 
Eftersom der er kommer mange brugere i skoven samtidig med vi har skovtræning, opfordre bestyrelsen til at 
hundene bærer en vest på eftersøgningen eller ved feltsøg, så man kan se at den er under kommando og i en 
træningssituation – Susanne laver opslag i Skovtræningsgruppen. 
 
Klubmodul overgår til nyt betalingssystem ved Nets, Asbjørn opdatere det fornødne, så det har ikke betydning 
for den enkelte hundefører. 
 
Karina kom med forslag om at lave en fællestræning i klubben på tværs af holdene – uden træner, men med 
input fra de enkelte på holdene – Susanne sender en føler ud på FB klubsiden, for at høre om stemningen for 
en fælles træningsdag. 
 
IGP Holdet har afholdt 2 prøver i år – med stor succes – HF er glade for at stille til klubbens prøver, som er 
velorganiserede. 
Den 2. maj var klubben vært for en fælles prøve mellem Skydd og Brugsprøve, en super dag, hvor HF havde 
mulighed for at følge de forskellige programmer – bestemt noget der skal prøves igen. 
 
Den 6 juni og 21. juni afholdes der igen skydd konkurrencer i klubben, man er velkommen til at komme og 
kikke. 
 
Den 14. august afholdes der Nordisk Spor og Runderings konkurrence på V. Velling Stadion. 
 
Næste møde 29. juni – kl. 19.00 hos Jens 
 
Ref.: Susanne 

 


