
 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 23 august 2022 
Tilstede: Asbjørn, Karina, Susanne, Irma og Jane 

Afbud: Brigitta 

 

1. Tilføjelser til Dagsorden   
2. Nyt fra formanden – udgår da formanden er fraværende 
3. Opsætning af spejle 
4. Arbejdsdag – inden vinter ? 
5. Asbjørn har modtaget en klage fra onsdagsholdet. 
6. Trøjer til trænere ol. status 
7. Nyt fra Trænerudvalget 
8. Nyt fra Festudvalget 
9. Eventuelt  

 

1. Tilføjelser til dagsorden 

1a. Nina Gamby har forespurgt om tilskud til udtagelseskonkurrencen i IGP – bestyrelsen var enige om at 

det kun er til Mesterskaber man giver tilskud – Asbjørn taler med Nina. 

 

2. Nyt fra formanden – udgår da formanden er fraværende 

 

3. Der er pt. Ikke noget brændende ønske om spejle – opstår behovet igen, så har vi kontakt til leverandør 

og mål og tilbud. 

 

4. Det er rigtig svært for medlemmerne at afse tid i en weekend dag til en arbejdsdag  

Bestyrelsen opfordre trænerne til at samle deres hold 1 time før træning og nappe opgaverne 

 

- Feje på terrassen 

- Rengøring af klubhus – indvendigt 

- Køre affald væk + rådne stolper ved skraldestativer 

- Algesprøjte hegnet udvendigt 

- Pudse vinduerne 

- Klippe grene af træer ved klubhuset (Asbjørn klipper og kører væk) 

- Bestille 2-3 sten ved Carsten  

Jane tager fat i Alice, som ”kaster” opgaverne ud til de enkelte hold 

 

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 
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5. Der har været observeret en episode på pladsen, som har givet anledning bekymring over 

træningsmetoder på pladsen.  

Bestyrelsen opfordrer til en konfrontation når/hvis episoden opstår igen – og filme det, såfremt man 

observerer overgreb, så må sagen overgives ordensudvalget i DCH. (OBS – hvis man vælger at filme, skal 

der informeres om at der filmes) 

 

6. Trøjerne er kommet og er i gang med at blive uddelt 

   

7. Onsdagsholdet tager en snak omkring flytning af træning. Dette for at undgå flere konflikter og 

konfrontationer mellem flere af klubbens medlemmer. 

 

Der afholdes klubkonkurrence den 29+30 oktober. 

 

8. Intet nyt fra festudvalget 

 

9. Dato for generalforsamling – tirsdag den 22. november 

Asbjørn booker lokalet 

 

Det gl. konkurrenceudvalg overvejer at lave en konkurrence i marts måned i A-klassen – der er opbakning 

fra bestyrelsen. 

 

Kan vi få kommunal tømning af skrald ?  Susanne spørger ved kommunen. 

 

Næste bestyrelsesmøde den Tirsdag den 25. oktober – hos Jane (Skomagervej 1) 

 

Ref. Susanne 

 


