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Dagsorden:
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat # 106 af 06/10-2014 godkendt
3. Behandlede emner:


Henvendelse fra Landsbladet behandlet. Vi er blevet anmodet
om at præsentere ”en fynsk klub” i næste blad, og vi har
påtaget os opgaven at skrive lidt godt om vor gamle OPH.
Deadline er 27/11-2014.



Henvendelse fra Claus Fey diskuteret. Claus vil gerne stoppe
som administrator af vor Facebook side og vi søger så en ny
ildsjæl til denne opgave. 1000 tak til Claus for det gode stykke
arbejde du har udført med dette.



Julearrangementet, lørdag d. 20/12-2014 er sat til kl. 14:00 på
Højstrup. Vi skal nok få en rigtig hyggelig eftermiddag og
håber så mange som muligt møder op.



Tiden for vor kommende Generalforsamling nærmer sig og vi
er nu i færd med planlægningen. Der vil komme invitation og
flere detaljer pr. e-mail og opslag til alle indenfor de
kommende uger. Alle, der ikke har mail eller som ikke

kommer regelmæssigt i klubhuset, vil naturligvis få materialet
tilsendt pr. post som vi plejer.


Desværre stopper Jan Lauenborg som træner pr. årsskiftet og
vi arbejder intensivt med en løsning. Stor tak til Jan for hans
tid som træner fra os alle i Bestyrelsen.



Arne orienterede om det seneste møde, 21/10-2014 med vore
værter hos Totalforsvaret. Niels var også med og alt gik godt.
Vi bliver ikke reduceret i arealer for 2015 og der er en rimelig
pragmatisk holdning til den ekstra slåning af græsarealerne.
Der er naturligvis nogle perioder, hvor de ikke må slås = når
eksempelvis fasaner ruger, men derudover ligger det i kortene,
at vi bare gør, hvad de skal gøres for at vi kan bruge arealerne
optimalt.
Det er endnu ikke helt besluttet, om vi kan få adgang til Hawk
arealerne, men som vi kunne forstå, er der gode chancer, hvis
vi kan få en aftale med Hjemmeværnet, som jo også anvender
arealerne. Nærmere information følger, når vi har haft en snak
med vore venner fra Hjemmeværnet.



Kasseren nævner, at vi skal have styr på alle pokaler, hvem
der har hvilke og hvornår hvilke udleveres til hvem.
Umiddelbart ser det ikke ud til at være noget problem, men vi
skal bare være sikre på, at alt er OK, alle navne er indgraveret
etc., inden vi skal til Generalforsamling. NB: Vi søger
indehaveren af vor PKV Vandrepokal – venligst lige send en
melding til Sekretæren.



Vi mangler meget apportbukke og søger med lys og lygte efter
en afløser til Frede, der jo har produceret disse for os i mange
år.



Egon og Edith har guldbryllup, 01/12-2014



Vi er nødt til at se på vore forsikringer igen, især på Højme, da
vi betaler alt for meget derude efter vort bedste skøn. UllaBritt graver lidt dybere i dette.



Vore seneste kurser er gået rigtig godt, både sporkursus med
Jan Stilling og bid/lydighed med Klaus Grandahl Jensen.



Stor tak fra os alle til begge to og også til Lone Runa, der var
initiativtager til det ene kursus – alle deltagere har meldt
meget positivt tilbage, så vi håber på at vi kan gentage
succesen en snarlig anden gang.



Næstformanden nævner, at vore værter på Højme gerne vil
forlænge vor aftale om anvendelse af arealerne, hvilket
glæder os meget.



Vi skal også, som tidligere diskuteret, tilbyde vore kursister på
Højme at deltage i aktiviteter på Højstrup. Bl.a. kan alle
derude selvfølgelig også tilmelde sig bidearbejde om
tirsdagen, 17:00 på lige fod med alle andre. Der vil være
mulighed for at lære de allermindste de første skridt med
bidemotivation så hold jer ikke tilbage. Blot husk at ringe til
Pia Husted senest kl. 16.00 på dagen, så hun kan planlægge
alt med vor figurant. Hvis man kun er nysgerrig, så mød bare
op også og kig på – så kan det være man tør prøve rigtigt
næste gang  ”Nysgerrige” behøver ikke at tilmelde sig til
Pia.



Slutteligt, men ikke mindst er vi nu så tæt som aldrig før med
en endelig beslutning, hvad vi gør med vore klubhuse på
Højme. Der skal lige undersøges nogle ting med Odense
Kommune inden vi kan beslutte og komme videre.

Næste Bestyrelsesmøde, mandag den 11/12-2014, 17:00 hos
Koordinatoren.

Med venlig hilsen,
Sekretæren.

