Gule ærter, medlemsmøde.
Torsdag den 3. Oktober 2013.

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer, og meddelte at spisningen skulle
foregå inden vi startede mødet.
Formandens generelle orientering.
Jørn Christensen ønskede tillykke til Claus Fey som er blevet nr. 2 i kriminalklassen, ved det
netop overståede Danmarksmesterskab i Herning, Klaus Malmos Madsen blev nr. 14,
ligeledes i kriminalklassen.
I vinderklassen blev Flemming Pedersen fra Nyborg PH, Danmarksmester.
Lysanlægget på pladsen er blevet færdigt, og er taget i brug, der er opsat en møntautomat
hvor brugerne betaler, for 20 kr. får man lys på pladsen i 1½ time.
Selvom OPH har fået 50.000 kr. af Albani Fonden til lysanlægget, var det ikke nok til at
dække alle udgifter, så foreningen har selv betalt en del af regningen.
Søndag den 15. september 2013 var der indkaldt til arbejdsdag i foreningen, hvor bestyrelsen
og en del medlemmer brugte dagen på at rydde op i klubhus, skurvogn og arealerne omkring
klubhuset.
I forbindelse med etableringen af lysanlægget havde Rene Lindegård og Frank Schønberg
været oppe og fælde nogle af de store træer på pladsen, så der var bl.a. en del grene der skulle
køres væk.
Der er stadig problemer med øl og vand regnskabet på Højstrup, man skal huske at betale
inden man går, eller eventuelt lægge en skyldeseddel i kassen.
På hvalpe og begynderhold i Højme er der en rigtig stor tilgang, der er på det nystartede
kursus tilmeldt 18 hvalpe og 18 begynderhunde.
Bestyrelsen har været lidt betænkelig ved at der ikke har været ret mange deltagere på
holdene i Højstrup, men det er på det sidste blevet væsentligt forbedret med flere til træning.
Alle på Højstrup skal sørge for at hjælpe hinanden, så det er værd at komme her, også overfor
de nye medlemmer så de føler sig velkommen.
Efter formandens orientering blev ordet givet frit.

Poul Jørgensen.
Mener at holdene skal bibeholdes som de er, i stedet for at lave et stort hold, som det tidligere
er blevet drøftet at lave, på grund af den dårlige tilslutning fra foreningens hundeførere.
Steen Riewe Henriksen.
Det er en dårlig ide at lave hold hvor alle hunde træner sammen, det kan gøres i små
foreninger hvor de ikke er så mange, hunde skal trænes på det niveau som de er på.
Niels Andersen.
Syntes at der skulle holdes nogle åbent hus træninger på Højstrup, for holdene på Højme, så
de kan se hvor foreningens klubhus er, og hvordan vi træner der.
Reglen er at de skal deltage i 2 kurser på Højme før de kan søge medlemskab, det var måske
en ide om bestyrelsen skulle se på om kravene til medlemskab skulle ændres, så vi kan få
nogle flere medlemmer til foreningen, der er for mange der tabes på grund af skrappe regler.
Jørn Christensen vil drøfte forslaget med bestyrelsen.
Flemming Møller Jensen.
Flemming der netop er kommet fra Højme efter en bestået begynderprøve, syntes også at der
bliver tabt for mange på Højme, da han startede var de 15, nu er der kun 3 tilbage.
Frank Schønberg.
Mener at der skal være flere træningsmuligheder for de hundeførere der vil noget mere.
Der er lavet aftale med forskellige bidefiguranter til de kommende aftentræninger.
Formanden gør opmærksom på at de der deltager i træningen skal være medlemmer af Dansk
Politihundeforening.
Charly Jørgensen.
Spørger til foreningens hjemmeside.
Formanden svarer at en ny hjemmeside er under opbygning på,
odense-politihundeforening.dk
Kirsten Tvergaard.
Spørger om der på den nye hjemmeside igen bliver et debatforum.
Kristian Møller Madsen svarer at det er der ikke på den nye side, her vil der kun være
informationer, men Odense Politihundeforening har en facebook gruppe som man kan bruge
til debatter.
Claus Fey.
Fortalte at OPHs Hundetjeneste siden han startede den, har haft 3 opgaver, og at der er
6 hundeførere tilsluttet hundetjenesten.
Der er lavet en aftale med Odense Politi om at de henviser til hundetjenesten såfremt de får
henvendelser fra folk der har tabt værdier.

Inge Andreasen.
Spørger om foreningen ikke kan investere i et nyt ur, da det der hænger over opslagstavlen
ikke har virket i de sidste 5 år.
Formanden lover at købet et nyt ur, hurtigst muligt.
Jørn Christensen.
Da der kun var tilmeldt 22 personer til årsfesten var den blevet aflyst, idet dem der skulle
arrangere den syntes at det ikke var nok til at lave fest for.
Der var efterfølgende en livlig debat om rimeligheden i at aflyse både årsfest og sommerfest.
Bestyrelsen vil se på om der kan oprettes et festudvalg.
Formanden takkede for god ro og orden, og mødet sluttede med et leve for OPH.

Referent
Kristian Møller Madsen.
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