Bestyrelsesmøde # 113,
Mandag den 18/05-2015,
18:00 – Højstrup.
Bestyrelsen:









Formand:
Næstformand/Højme:
Kasserer:
Højstrup:
Konkurrencer:
Koordinator:
Sekretær:
Suppleant:

Fraværende:

Jørn Frans Christensen
Morten Hvidtfeldt
Ulla-Britt Sieverts
Arne Brandt Bergkvist
Inge Andreasen
Niels Andersen
René Marco
Kjeld Houmøller

Kjeld Houmøller.

Dagsorden:
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat # 112 af 15/04-2015 ikke godkendt. Efter at have
diskuteret punkt 16, Bevogtningsopgave igen har Bestyrelsen
besluttet at kontakte Havnekulturfestivalen med et tilbud fra
OPH. Der har ikke været positivt svar tilbage, hvorfor sagen er
skrinlagt. Beslutningen om alligevel at afgive tilbud var besluttet
med kvalificeret flertal i Bestyrelsen.
3. Emner fra seneste trænermøde diskuteret. Bestyrelsen støtter
initiativet om instruktør og træneruddannelsen, arrangeret af
Didde Riber og Kim Pedersen for vort område og interesserede
kan kontakte Bestyrelsen for tilmelding / mere information. Vi
forventer opstart slut august/start september-2015.
4. Vi skal snart have sommerfest igen på Højstrup, som vil blive
arrangeret som en grillfest, ligesom sidste år. Prisen er 50,00 per
deltager, dækkende ”kød og salat”. Det er naturligvis muligt, selv
at medbringe yderligere mad til grillen, hvis man ønsker dette.
Alle medlemmer, inklusive vore kursister på Højme er velkomne
og der vil meget snart blive opsat tilmeldingsskemaer begge
steder.

5. Vi skal snart i gang med renovering af det indvendige i klubhuset
på Højstrup, hvor vi vil lægge nyt gulv og male det hele, inklusive
loftet. Vi agter at påbegynde dette kort efter sommerfesten så vi
kan være færdige når sæsonen starter igen efter sommerpausen.
6. På Højme er de gamle klubhuse nu væk og vi har nu planer om at
få alt gjort klar til indflytning nede i vore nye huse snarest
muligt. Vi laver en arbejdsweekend den 29/08-2015, hvor vi
håber at så mange som muligt vil deltage og give en hånd med.
Vi starter kl. 09:00 og klubben er vært for en gang kaffe og
morgenmad. Tilmelding til Ulla-Britt Sieverts.
7. DCH er nu fuldt og helt etableret på Højme med alt hvad hjertet
begærer. Til vor glæde, vil der ikke blive etableret flere køreveje,
som ville kunne drille os på de arealer, vi ønsker at anvende og
parkere på.
8. Kasseren gennemgår dags dato og nævner at der jo afholdes
afslutningskonkurrencer på Højme, 21/06-2015.
9. På Højstrup vil vi meget gerne have tilknyttet en hjælpetræner til
kåringsholdet, og vi håber meget, at der er en interesseret, der
bl.a. er rigtig god til sporlægning / -opstart / -indlæring.
10. Græsslåmaskinen på Højstrup bliver snarest lavet af Per. 1000
tak til ham for dette.
11. Der planlægges prøvekåring, onsdag den 10/06-2015.
12. 1-5 konkurrencen er udsat til efter sommerferien – der mangler
desværre en arrangør, men det får vi check på inden da.
13. Lis Markvardsen arrangerer den næste lokale
unghundekonkurrence, der er sat til 9 august-2015.
14. Vi har fået lavet en ny flot OPH vimpel, der meget snart vil pryde
vor flagstang igen.
15. Medlemslisten vil blive opdateret ca hver 3-die måned så husk
alle sammen at sende eventuelle ændringer til Sekretæren for
registrering (og som i gør rigtig fint indtil nu )
16. Vi skal forsøge at få arrangeret Fællestræning på tværs af
Højstrup og Højme, indledningsvis 1 gang hvert halvår. Dette vil
både styrke fællesskabet og sandelig også give megen god viden
videre til såvel de mindste og til de større hunde.

17. Husk alle at fremvise gyldig vaccinationsattest samt
forsikringsbevis til jeres træner snarest muligt, senest inden vi
slutter til sommerferien.
18. Vi ser meget gerne, at man kommer mere på besøg hos
hinanden. Forstået således, at trænerne på Højstrup og Højme
forsøger at koordinere besøg hos hinanden = man tager sit hold
med og træner hos hinanden. Det vil også styrke sammenholdet
på tværs og alle kan lære noget nyt. Især vore mindste kan se,
hvad det hele gerne skulle ”ende med” = de rigtig dygtige hunde
vi har på Højstrup kan jo vise på Højme, hvorledes kagen skal
skæres, hvis det skal være helt rigtigt .

Dato for næste Bestyrelsesmøde er fastlagt til 15. juni -2015, 17:30
Højstrup.

Med venlig hilsen,
Sekretæren.

