
 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 4. oktober i klubhuset 

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

Afbud: Jens 

Referent. Susanne 

 

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til Dagsorden 
Ingen 
 

2. Nyt fra formanden 
Intet nyt 

3. Landsmøde/Susanne 

Susanne deltog ved landsmødet. Der blev vedtaget en ny kontingentstruktur i Landsforeningen, hvor 

klubberne, afregner landsforeningen i rullende kontingent. Dette starter så snart Klubmodul er tilrettet til 

det. Det er op til de enkelte klubber, hvordan de vil afregne deres medlemmer. 

DCH Lindholm havde forslået at hvert medlem opkræves ekstra 20,- til initiativfonden, dette blev 

nedstemt. 

Der er diverse smårettelser til vedtægterne, som er uden væsentlig betydning for den enkelte klub. 

Så blev der fremlagt ideen om betalte instruktører, man har skelet til den svenske model. Dette blev kun 

præsenteret og der blev talt om fordele og ulemper. 

4. Indkøb til Pladsen – IGP – Spejl 
Vi har haft indsendt ansøgning til Elro fonden, men har fået afslag. 
Afventer yderligere, indtil Jens er frisk igen. 

  
5. Skilte status 

Skiltene er færdige, og Jens kunne ikke skaffe pæle alligevel. Susanne og Michael har nogle hjemme og vil 
sætte dem op, så snart der er hul i kalender. 
 
6. Vest i skoven 
Jane synes det skal være obligatorisk med vest på hundene i skoven, når de er løse, det sender et signal om at 
man har lov at være der og hunden er under kommando, samtidig er det en sikkerhedsmæssig foranstaltning, 
når cyklerne kommer blæsende. 
Der blev også foreslået at sætte skilte op, når vi træner, at der er løse hunde. 
Bestyrelsen besluttede at DCH Langå hunde skal bære vest, når de er løse til enten eftersøgning eller feltsøg i 
skoven. 
Ideen om skilte under træning bliver for omfattende, det vil dels kræve mange skilte, da mountain bikerne 
kommer fra alle sider og hvem skal have ansvaret for skiltene, det blev ikke vedtaget. 
Brigitta laver opslag på FB om den nye regel for feltsøg og eftersøgning. 
 

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. Generalforsamling 
Generalforsamling den 16. november 
Asbjørn booker kulturhuset, alternativt Jægernes klubhus 
Asbjørn retter indbydelsen og sender til Susanne, som ligger på hjemmesiden 
Brigitta ligger opslag på FB 
Susanne ligger Generalforsamlingen op som et event på Klubmodul, så vi har tilmelding, så er det nemmere at 
handle ind til kaffe og kage. 

 
8. Klubfest 
Klubfesten rykkes, da den første lørdag i november kulminere med mange andre arrangementer i 
hundeverden. 
Festudvalget vælger selv ny dato 
 
9. Klubkonkurrencer 
Der bliver klubkonkurrence i både C, B og A. 
Efter der er ikke er noget konkurrenceudvalg, bliver det desværre ikke på samme dag, da de forskellige klasser 
arrangeres af forskellige trænere. 
Karina – det er ærgeligt at man ikke kan lave det på samme dag, og gøre det til en hyggelig dag med 
sammenhold i klubben. 
 
10. nyt fra Trænerudvalget 
Trænerudvalget går op resten af året. 
 
11. Eventuelt 
Irma spurgte ind til hvordan vi håndtere hundefører der melder sig ind nu. Alle er enige om at vores 
kontingent følger kalenderåret. 
 
Karina gjorde opmærksom på at det kniber med plastkrus i klubhuset. Brigitta hører hendes veninde om hun 
kan ”hamste” noget i Tyskland. 
 
Næste møde 9. november – kl. 20.00 i klubhuset 
 
Ref.: Susanne 

 


