Bestyrelsesmøde # 93,
Mandag den 25/02-2013,
18:00 – Hos Kasseren.

Bestyrelsen:








Formand:
Næstformand/Højme:
Kasserer:
Højstrup:
Konkurrencer:
Bestyrelsesmedlem:
Sekretær:

Jørn Frans Christensen
Arvid Brøndsted
Hanne Jørgensen
Arne Brandt Bergkvist
Elinor Schmidt
Niels-Jørn Hansen
René Marco

Dagsorden:
1. Bestyrelsen konstitueres. Alle beholder sit eksisterende ansvarsområde.
2. Dagsorden godkendt.
3. Referat # 92 af 14/01-2013 godkendt
4. Referat fra Generalforsamlingen godkendt.
5. Beslutningspunkter / Formanden
A): Sandbjerglejren er desværre aflyst p.g.a. for få deltagere. Sekretæren
udsender mere specifik information til medlemmerne snarest muligt.
B): Henvendelse fra Maxi Zoo behandlet.
C): Status på vor hjemmeside gennemgået. Det blev besluttet, at vi lader den
ligge ”død” indtil videre. Det væsentligste er, at vore kontaktdetaljer er
tilgængelige og at udefra kommende nye hundeførere kan læse om vor historie og
ved, hvad vi står for og hvorledes de kommer i kontakt med os. Hvad der så skal
ske fremover skal besluttes på et senere tidspunkt. Vi opretholder naturligvis vor
mailservice til medlemmerne, så alle altid er rettidigt orienteret om, hvad der
sker og skal ske.

D): Dansk PH har spurgt, om OPH vil være interesseret i at være vært for DM
2015. Vi var meget glade og stolte af al den ros vi modtog fra alle sider da vi
afholdt DM sidste gang og naturligvis giver det os blod på tanden til at prøve
igen. Det er et kæmpe arbejde, men måske skal vi tænke lidt utraditionelt
til 2015 og gøre op med en lang række ”traditioner”, der altid har knyttet sig
til afholdelse af et så stort arrangement.
Sagt anderledes er bestyrelsen positiv og vil også meddele dette til
Hovedbestyrelsen indenfor de nærmeste dage.
6. Næstformanden.
A): Orienterer kort om status på det kommende Dressurkursus, 16/03-2013.
7. Kasseren.
A): Dags dato gennemgået.
B): Flere medlemmer mener, at Bestyrelsen ikke er synlig nok på Højstrup, hvilket
vi naturligvis tager alvorligt og vil rette op på.
C): Et medlem har foreslået at vi overvejer et tilbud fra Albani, hvor de er villige
til at sponsorere nogle ”soft shell” jakker, som kan tilbydes medlemmerne. I
positivt fald vil der så være et lille logo på jakkerne. Vi undersøger sagen
nærmere og melder tilbage senere.
8. Den Ansvarlige for Højstrup.
A): Det er besluttet at skifte låsen i hoveddøren i klubhuset på Højstrup.
Vi skifter ikke låsen i bagdøren, men denne blændes af udefra, således at den
kun kan åbnes indefra (brandkrav)
B): Den fremtidige anvendelse af klubhusene på Højme diskuteret. Det blev
besluttet, at vi forsøger at afhænde de sammenbygggede containere til bedst
mulige pris. Omkostningerne for at bringe disse op på et niveau, vi kan være
bekendt er alt for høje og eneste mulighed er enten at sælge dem eller i værste
fald at skrotte dem. De to huse vi har fået overdraget nede i ”kravlegården” er
i rigtig god stand og hvis vi udbygger disse med vor overdækkede terrasse vil
der være plads nok og det hele vil være i en langt højere kvalitet. Den store
container ved siden af kan vi anvende til vore rekvisitter, så alt i alt vil vi være
langt bedre tjent med at flytte derned.
9. Den Ansvarlige for Konkurrencer.
A): Det kommende Fynsmesterskab, 2013 gennemgået.

10.Eventuelt.
A): Det blev besluttet, at vi fremover åbner for tilgang til Højstrup / Kåringshold
af ikke-stambogsførte hunde. Vi føler der igen er plads på holdene og der er
konstateret stor interesse fra Højme af dygtige hundeførere / hunde for at
træne videre i OPH.
Naturligvis gælder de samme regler som altid praktiseret:
1): De kan træne på kåringshold ved at have bestået begynderprøven på
Højme = på lige fod med alle andre.
2): De skal blive-/være medlem i OPH og have en pletfri straffeattest =
alt er også ”normalt” på disse punkter.
3): De kan lokalkåres og derved rykke op på et unghundehold.
4): De kan ikke deltage i oprykningskonkurrencer og derfor ikke få
officiel status af P-, K- eller V- hund, men kan, efter godkendelse godt
fortsætte sin træning på et PKV hold, hvis hunden er kvalificeret hertil.
5): De kan ikke deltage i officielle konkurrencer.

Tid og sted for næstkommende bestyrelsesmøde er mandag 15/04-2013 hos
Kasseren.

Med venlig hilsen,
Sekretæren.

