
 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 29. juni hos Jens 

Tilstede: Brigitta, Jens, Susanne, Irma og Karina 

Afbud: Jane & Asbjørn 

Referent. Susanne 

 

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til Dagsorden 
Opfølgning trænere/hold 
 

2. Nyt fra formanden 
Der har været afholdt 3 skydd konkurrencer og en brugsprøve siden sidst, som er gået rigtig godt. Så er der 

været afholdt fællestræning, som også var en god dag 

2A. Opfølgning trænere/hold 

Ved sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt at Trænerudvalget bad trænerne om at gennemgå deres hold, for 

at få dem pillet af holdene, som ikke dukker op. Disse hundefører sættes på et fiktivt hold, så de stadig kan 

tilmelde sig konkurrencer. Det er indtrykket at der er flere hundefører, som optager pladser på holdene, men 

aldrig dukker op. 

Karina kontakter Alice, for at høre status. 

3. Indkøb til Pladsen – IGP – Spejl 
Jens forslog indkøb af spejl til pladsen, så man kan se position af hunden, uden at skulle gå og kikke på den. 
Det er der opbakning omkring – Jens skaffer tilbud på den ”store” løsning, så man kan søge fond om det. 
IGP Holdet har ønske om indkøb af bord til bidtræning – udgift ca. 1.000,- - dette var der også opbakning til. 
Bordet placeres ved læbæltet over til jægerne – mellem skur og sidste skjul, så genere det ikke den øvrige 
træning på pladsen. 

  
4. Fællestræningsdag – status – skal det gentages 
Indtrykket er at det var en rigtig god dag for de hundefører der dukkede op. Der blev besluttet at lave en ny 
dag den 19. september kl. 13.00. Træning i 2-3 timer, som afsluttes med en bid mad og hygge. Der sættes 
denne gang fokus på lydighed. 
Susanne opretter begivenhed på klubmodul. 
 
5. Skiltning - Status 
Skiltene er færdig lakerede og klar til opsætning – dog mangler indkøb af stolper til på montering – Jens 
prøver at skaffe stolperne. 
 

 
6. Nyt fra Trænerudvalget 
Jane og Irma har aftalt kursushold i efteråret – mgl. Dato – skaffes hurtigst muligt, så vi kan nå at få nogle 
tilmeldinger. Der ligges opslag på FB i forskellige grupper, så snart dato er fundet. 

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


 
7. Nyt fra Festudvalget 
Intet nyt 
 
8. Eventuelt 
Intet nyt. 
 
 
Næste møde 14. september – kl. 19.00 hos Irma 
 
Ref.: Susanne 

 


