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Arne og Niels.

Dagsorden:
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat # 102 af 05/05-2014 godkendt
3. Behandlede emner:


Møde med Odense Kommune vedrørende forlængelse af vor
kontrakt på arealerne i Højme skal etableres. Denne udløber
31/12-2014 og skal / kan genforhandles 6 måneder før udløb.
Morten har ansvaret herfor og tager også fat i brugergruppen.



Vi skal se på, hvad vi gør fremadrettet med vore klubhuse
derude. På næste Bestyrelsesmøde skal vi træffe endelig
afgørelse.



Hvalpe- og begynderkonkurrencerne, søndag den 15/06-2014 er
vel overstået. Resultaterne kan ses på vor hjemmeside. Stort
tillykke til alle og tak til alle, der fik det hele til at blive en sjov og
spændende dag.



Trænersituationen på Højme diskuteret og idéer til en ny struktur
besluttes endeligt på næstkommende Bestyrelsesmøde.



Da Elinor stopper nu som træner på Højstrup, skal vi også blande
kortene igen for at det hele fortsat fungere. Som nævnt ovenfor,
vil vi også tænke meget kloge tanker herom i ferien og træffe
beslutning på første Bestyrelsesmøde efter ferien.



Det er et meget stort problem med svind i salget af øl og vand fra
kantinen på Højstrup. Det er nu så omfattende, at vi ikke længere
kan tillade, at det fortsætter som vi praktiserer i dag. Det er
totalt uacceptabelt, at man ikke betaler eller i det mindste lægger
en seddel og da vi nu mange gange har appelleret til
medlemmernes samvittighed og -moral uden held, vil vi snarest
muligt finde en anden løsning. Basalt set, stjæler man fra
hinanden.



Dags dato gennemgået.



Vore bankforhold gennemgået.



Uheldig episode på Højme, tirsdag 17/06-2014 behandlet.
1. Medlemmernes adfærd denne dag var total uacceptabel og
ikke i pagt med det, som vi alle står for i OPH.
2. Vi skal alle respektere hinanden og tale ordentligt til
hinanden, selv om det er naturligt, at vi ikke altid er enige
og at temperamentet en gang imellem kan koge over.
3. Det er ikke i orden, ensidigt at udbasunere hændelsen på
diverse sociale medier, som kan læses af alle i- og udenfor
klubben. En dum og utilgivelig overreaktion, der burde være
undgået ved at tænke før man taler.
4. Hændelsen får ikke yderligere konsekvenser, men
Bestyrelsen appellerer kraftigt til alle om at udvise den
nødvendige gensidige respekt og huske, at INGEN ER MERE
END ANDRE = vi skal alle være glade for at træne og dyrke
vor hundesport, hjælpe hinanden, hilse på hinanden og
dyrke fællesskabet. Alt andet er dræbende for motivationen
og vi tillader ikke i Bestyrelsen, at sådanne ting tager til og
gentager sig.

5. Husk, at på Højme er der åbent for fri sommertræning for
vore kursister derude, hvalpe og begyndere om torsdagen
indtil vi starter igen med den officielle træning derude. Alle
skal respektere dette.
Næste Bestyrelsesmøde, mandag den 06/08-2014, 18:00 på Højstrup.

Med venlig sommerhilsen,
Sekretæren.

