
Referat fra Bestyrelsesmøde 7/12-2021 

1. konstituering af bestyrelsen: Jens forsætter som næstformand 

 

2. Tilføjelser til dagsordenen: Lys /lamper i gamle master 

 

3. Nyt fra formanden:  

 

Klubfesten – formanden / bestyrelsen ønsker der kommer flere tilmeldinger – ikke bare til klubfesten 

men generelt til arrangementer afholdt af klubben. Så hvordan fanger vi medlemmernes interesse 

for det + sørge for at få nye medlemmer med på vognen? Vi vil gerne trænerne forsætter deres 

arbejde med at informere omkring de tiltag der er i klubben for det mener vi er det første led til at få 

medlemmerne gjort opmærksomme. Vi skal være bedre til at reklamere når der afholdes 

arrangementer i klubben. 

 

Formanden ejer nu domænenavnet ”DCH Langå ” – der laves evt. fællesmails  

 

4. CORONA:  

Dkk er kommet med regler men ellers er der ingen regler endnu for foreninger. 

Kan vi indføre vores egne regler? – Bestyrelsen er enige om at vi vil passe på hinanden når vi træner 

og at alle skal føle sig sikre når vi mødes og derfor hænges der sedler på og i klubhuset med en 

OPFORDRING til medlemmerne om at vise samfundssind og vise Coronapas, blive testet, holde 

afstand og bruge sprit. Vi følger løbende udviklingen og opdatere hvis der kommer regler. 

 

5. Vandrepokaler fremadrettet:  

Der er enighed om at vandrepokaler er en kultur/ historie som skal bevares i klubben. 

I dag er der følgende pokaler. 

 Klubmester i C, B, A, E 

 Rossi pokalen (nordisk rundering) 

 Sachmo pokalen (nordisk spor) 

 Jøsper pokalen (gives til et medlem i klubben som har gjort lidt ekstra) 

 Årets IGP pokal 

 Årets skydd pokal 

 Årets C, B, A og E-hund. 

Der tidligere blevet lavet erindrings pokaler til medlemmerne der har vundet ovenstående 

pokaler. 

Bestyrelsen er enige om at erindringspokalerne udgår da det er en dyr omkostning for 

klubben og vi hellere vil bruge pengene på at bibeholde de ovenstående pokaler. 

Irma vil tage fat i Alice og prøve at få samlet op på status omkring pokalerne så de kan blive 

opdateret og igen og blive en fast del af klubben. 

 

6. Nytårsturen:  

Nytårsturen er den 15. januar vi mødes på P-pladsen ved kirken og går en tur rundt om søen som 

tidligere år. Der er oprette tilmelding på begivenheden både for at imødekomme evt. Corona regler 

men også får bestilling af boller samt indkøb af tilbehør til den varme kakao der nydes i klubhuset 

efter gåturen. 



 

7. Status – problemer med træningen onsdag formiddag: 

Bestyrelsen har igen måttet vende problemerne på onsdagsholde. 

DER SKAL KOMMUNIKERES MED TRÆNEREN TIL HOLDET DER HAR TRÆNINGSTID- OMKRING 

HVOR PÅ PLADSEN MAN KAN VÆRE UDEN AT FORSTYRRE + DER FORGÅR IKKE NOGEN 

FORMER FOR BIDEARBEJDE ELLER ANDET DER HAR MED DETTE AT GØRE NÅR DER ER ANDRE 

HOLD PÅ BANEN. 

8. Nyt fra trænerudvalget:  nej 

9. Nyt fra festudvalget: Nej 

 

10. Eventuelt: 

 

Karina har undersøgt prisen på nye lamper: de koster 2000 kr. pr. stk. bestyrelsen er enig om at der 

indkøbes nye lamper til de ”gamle” master  

Spættemasten udskiftes ikke men bibeholdes indtil den ikke kan mere. 

Irma undersøger også sagen med Aksel omkring indkøbet af nye lamper så vi får det bedste tilbud. 

 

Relæet skal udskiftes/efterses dette skal gøres en dag i dagslys/ Aksel er på sagen og undersøger 

hvad der skal til. 

 

DE FLOTTE SKILTE er kommet op og jægerne opkræves 1000 kr. for deres del af skiltet. 

 

Banestyrelsen har kontaktet Asbjørn ang. Vi skal have en form for erstatning – pt. Er det ikke helt 

klart for omfanget af denne erstatning men vi tager gerne imod. 

 

Ref. Karina 

 


