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Elinor Schmidt & Morten Hvidtfeldt.

Dagsorden:
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat # 107 af 19/11-2014 godkendt
3. Behandlede emner:


Vi kan med stor glæde oplyse, at Svend-Erik Jørgensen har
sagt ja til at være træner på Højstrup. Der indkaldes til et
møde lige efter nytår med trænerne på Højstrup for at få
afstemt og aftalt dem fremtidige træningsform og
holdopdeling.



Samme Svend-Erik og en kollega til Næstformanden har
hjulpet os med at få fremstillet nye apportbukke. Stor tak til
begge to. Nu mangler vi kun nogle mindre bukke til vore
hvalpe – Dette skal nok også løse sig snarest muligt.



Vi skal se på vores automat for ”bestilling af lys” ved
klubhuset, Højstrup. Det skal være muligt at købe mindre
strøm end for de nuværende 20,- Vi melder tilbage herom
snarest muligt.



Bidearbejdet med Lasse går rigtig godt. Der er tilstrækkelig
med tilmeldte og vi hører, at medlemmerne er glade for dette
initiativ = det fortsætter, også i 2015.



Der er kommet med nogle gode idéer fra vore medlemmer,
herunder også fra sektion 1 til nye kurser / ekstra målrettet
træning bl.a. indenfor spor og rundering. Vi ser positivt på
dette og skal snarest fremkomme med noget mere konkret.



Langelandskurset 2015 er aflyst, desværre. Der arbejdes
intensivt på en alternativ løsning fra OPH – Vore medlemmer
vil meget snart få flere oplysninger fra Bestyrelsen.



Vigtigt-1: Vi skal tilsikre, at alle vore hunde på Højstrup er
vaccineret og er korrekt forsikret. Dette er et krav i.f.m.
sikkerheden for såvel vore firbenede som tobenede. OPH vil
selvfølgelig ikke snage i folks private ting, men anmoder alle
på Højstrup om at tage de nødvendige dokumenter med til sin
træner på første træningsdag efter nytår.



Vigtigt-2: Vi har besluttet, at fra og med 01/01-2015 skal der
ikke længere betales træningsgebyr for medlemmer, der
træner på Højme. For ikke-medlemmer er det hele uændret.
Som tidligere nævnt, tilbydes medlemskab for alle ”fra dag-1”,
hvis man ønsker dette.



Vigtigt-3: Alle vandrepokaler og erindringspokaler skal
indleveres til Arne Bergkvist snarest muligt. Vi har desværre
ikke 100% overblikket over, hvem der mangler indgravering
og hvor alle pokaler er henne. Vil i alle ikke godt lige hjælpe
hermed – vi takker på forhånd mange gange, da vi så kan få
dette bragt op til dato.



Husk Ordinær Generalforsamling i OPH, tirsdag den 3. februar2015 19:00. Jeres Sekretær sender indkaldelse ud indenfor de
nærmeste dage. Alle forslag, der ønskes behandlet på
Generalforsamlingen skal være Formanden i hænde senest tre
uger før den 3. februar-2015.



Der har netop været afslutningskonkurrencer på Højme for
vore mindste og mellemstore. Sekretæren sender separat mail
ud om resultaterne.



Kasseren nævnte, at vort regnskab for 2014 ser godt ud og vil,
efter revision blive udsendt til alle medlemmerne inden
Generalforsamlingen. Det var et ønske ved sidste forsamling,
at alle kunne nå at se på tingene inden vi mødes, så man kan
forberede eventuelle spørgsmål før afstemning om
godkendelse.



Bestyrelsen er meget tilfreds med vor nye hjemmeside, som
Kristian varetager meget godt og professionelt. Det er en
fornøjelse at se, at den nu hele tiden er opdateret og selve
kvaliteten og vort lay-out er fint og overskueligt. Vi håber
meget, at Kristian fortsat vil være primus-motor for denne, da
han klarer jobbet til UG. Alle anmodes om (inklusive
Sekretæren ) at sende artikler, fotos og gode historier til
Kristian, så vi hele tiden har noget nyt og spændende at læse
og se på.



Julearrangementet, lørdag d. 20/12-2014 er nu i de bedste
hænder – Marianne og Carsten tager sig af det kulinariske.



Pia Husted er netop blevet kåret i Nyborg – stort tillykke til
hende fra os alle.

Næste Bestyrelsesmøde, mandag den 14/01-2015, 17:00 hos
Formanden.

Med rigtig god julehilsen,
Sekretæren.

