Medlemsmøde
Mandag den 08/09-2014,
18:30 – Højstrup.

Formanden gennemgår arealerne på Højstrup. Arealerne ud mod
Middelfartvej langs ”Hawk” må bruges fra kl. 16 til selvtræning alle
dage. Det forventes herefter, at man træner sammen med holdet til
almindelig tid, og at man melder fra, hvis man ikke kommer.
Framelding til Jan og Arne.
Der bliver kun slået græs fremover 1-2 gange årligt. Kunne man
foreslå, at nogen, f.eks. rideskolen kunne bruge græsset/høet mod at
slå gratis ?
Der forsøges igen at forhandle om adgang til arealerne, men det
forventes at blive svært.
Er der nogen der kender til sporarealer, som vi evt. kan få adgang til
andre steder?
Jan Lauenborg er træner for patrulje-, unghunde-, kriminal- og
vinderklasse
Arne er træner/koordinator for kåringshold, Erik Hedahl, Lone og Helle
er hjælpetrænere
Erwin skulle ikke være helt afvisende for at genoptage
trænergerningen, hvis han bliver spurgt – Jørn undersøger.
Marianne har ytret ønske om at blive kåringstræner. Hendes
henvendelse modtog vi desværre først efter at hun havde sagt ja til at
være hvalpetræner. Formanden mente at det vil være til alles bedste,
hvis hun færdiggjorde dette inden vi lagde kabalen igen på Højstrup.
Der fremkommes med forslag om at arrangere kurser evt. i
samarbejde med andre klubber: bidekursus, sporkursus o.s.v. evt. med
egenbetaling. Man kunne hente instruktører fra egne rækker: Arvid,
Niels Jørgen eller nogen fra andre klubber Middelfart, Nyborg mm.
Forslag modtages gerne.
Det anføres, at det er pinligt, at nogen ikke betaler, når man har
skullet betale for en bidefigurant!

Det betragtes som værende firkantet, at man ikke vil bruge figuranter
udenfor PH-regi. Spørgsmål om der er noget forsikringsmæssigt i det?
Atter opfordring til at komme med navne-forslag.
Der burde tilknyttes bidefigurant til PKV-holdet også – evt. flere
forskellige i en fast turnus.
Mangler der ikke et figurantkursus, så vi kunne uddanne flere – er det
ikke længe siden sidst?
Inge mangler noget socialt – hygge i klubhuset f.eks. skiftes til at tage
kage med efter træning.
Der erindres om Kåringskonkurrence (5/10). Foreslås, at der ved
lokale konkurrencer evt. kunne nøjes med 1 dommer pr. øvelse – eller
evt. suppleret med 1 ”ikke-dommer” – Denne er nu udsat til 09/112014 – Der skulle være sendt meddelelse ud herom for ganske nylig.
Der erindres om ”gule-ærter” møde 2/10.
Spørgsmål om aflysning af den ene lokale unghundekonkurrence –
mener at der er behov for begge unghundekonkurrencer til
forberedelse. Aflysningen er sket p.g.a. ressource-problemer, mange
konkurrencer først i efteråret, samt få tilmeldte hundeførere. Forslag
om konkurrencen kunne slås sammen med lokal PKV-konkurrence.
Man er trætte af at man som dommer/figurant bliver overfuset af
utilfredse hundeførere til konkurrencer. Det skal man ikke finde sig i,
men henvise til at klage til overdommer – evt. vise dem bort fra stedet.
En revideret medlemsliste ønskes udsendt med næste referat.
Der efterlyses mere fyldige referater f.eks. med tydelige konklusioner,
hvilket kunne forebygge rygtedannelse.
Alt er noteret hos Bestyrelsen, som vil tage alle emner op på det
kommende bestyrelsesmøde og vi vil så melde ud til alle, hvad der
besluttes.
Med venlig hilsen,
Sekretæren.

