Bestyrelsesmøde # 95,
Tirsdag den 21/05-2013,
19:00 – 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. Dagsorden godkendt.
2. Referat # 94 af 15/04-2013 godkendt
3. Beslutningspunkter / Formanden
A): Arbejdet med opsætning af lysanlæg på Højstrup er i fuld gang – vi får 4
træmaster og vi er nu i sving med at få arrangeret levering og finde de sidste
ting så som spots, kabler etc.
B): Der er Kåringskonkurrence nu den 26/05-2013 og planlagt Kåring
Umiddelbart herefter, tirsdag 28/05-2013. Vi krydser fingre.
C): Sommerfesten 2013 diskuteret. Der er rundsendt en ”husker” til alle og vi
Håber så mange som muligt vil være med.
D): Det er ikke tilfredsstillende, at der ofte er meget få deltagere på holdene på
Højstrup. Det er vanskeligt for trænerne at planlægge træningen, det er
ukollegialt overfor de andre på holdet og vi har også meget svært ved at
få genskabt det gode sociale samvær vi alle gerne vil have tilbage i klubben.
Der kan være mange gode og helt legale grunde til at være forhindret til
Træningen og vi synes også det er helt OK at der trænes parallelt i andre
specialklubber og privat, alene eller sammen med andre. Alt dette giver jo
pote i sidste ende, da alle derved gerne skulle blive dygtigere. MEN, dette
skal gerne ske udenfor de faste træningstidspunkter, der er planlagt på
holdene på Højstrup.

Derfor skal der gerne udvises lidt mere disciplin og korpsånd fra alle, hvor
vi fra og med næste sæson indskærper følgende.
1): Tirsdag er fast træningsdag indtil vi overgår til vintertræning. Her
er der mødepligt, hvis man ikke har en gyldig grund for udeblivelse.
2): Der meldes altid afbud til sin træner, hvis man er forhindret og gerne
i god tid, hvis muligt.
3): Torsdag er afsat til fritræning / fællestræning = indtil vi overgår til
vintertræning.
4): Onsdag har vi skoven ”på skift”, ligesom i dag.
5): Husk at mødes i klubhuset efter træningen – de fleste har ikke mere
travlt, end at man kan dele en øl eller vand og få en lille snak. Det har
vi altid kunnet før, hvorfor så ikke nu ?
E): Regler for opnåelse af medlemskab på Højme samt priser diskuteret.
1): Alle kursister skal gennem et Hvalpe Motivationskursus.
Pris 650,00
2): Alle kursister skal gennemgå mindst et Dressurkursus og bestå
konkurrencen for at kvalificere sig til at komme på Kåringshold.
Pris 650,00
3): Alle kursister, der er påbegyndt et Dressurkursus kan tilbydes
medlemskab i OPH.
Gebyr for optagelse 275,00
4): Når man så er medlem gælder de samme regler som i dag = hvis
man fortsat træner på Højme, tager et kursus mere eller kommer med
en lille ny hund.
Pris pr. kursusforløb 200,00
4. Kasseren.
A): Dags dato gennemgået.
B): Claus Fey’s oplæg til ”Eftersøgningshold” diskuteret. Dette spændende
projekt er nu i fuld gang, og vi håber meget på at det skal få succes.
C): Afslutning på Højme diskuteret. Forslag fra kursisterne om grillmad og
hyggeligt samvær er en rigtig god idé.
5. Den Ansvarlige for Konkurrencer.
A): Vi mangler en arrangør af den kommende Lokale Unghundekonkurrence,
august-2013. Er der en ildsjæl, så venligst meld tilbage til Elinor, snarest.
Tid og sted for næste bestyrelsesmøde er tirsdag 25/06-2013, 18:00 på Højstrup.
Med venlig hilsen,
Sekretæren.

