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18:00 – Formanden.
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Konkurrencer:
Koordinator:
Sekretær:
Suppleant:

Fraværende:
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Ulla-Britt Sieverts
Arne Brandt Bergkvist
Inge Andreasen
Niels Andersen
René Marco
Kjeld Houmøller

Næstformanden

Dagsorden:
1. Dagsorden skal fremadrettet ændres således at afsnittet
”Beslutningspunkter” behandles til sidst = lige før ”Eventuelt”.
2. Referat # 117 af 05/10-2015 godkendt uden kommentarer.
3. Formanden:


Oplæg fra Energi Fyn gennemgået. OPH kan lave en aftale,
”Support El” med Energi Fyn, således at alle kunder = såvel
vore medlemmer samt alle andre, som ønsker at støtte OPH,
kan tilmelde sig til at få strøm fra Energi Fyn og så bidrage
til, at vi kan modtage 2 øre ”retur” fra Energi Fyn for hver
kwt hver enkelt husstand forbruger. Kjeld Houmøller kan
kontaktes for mere information.



Strukturen og reglerne for at deltage på vort S-hold
gennemgået.

4. Kasseren:


Kriterier for deltagelse på henholdsvis hvalpe- og
begynderhold præciseret. 1): Hunde fra og med 6 måneder
på indskrivningsdatoen skal altid på Begynderhold. 2): Det
er tillige således, at hunde, som udgangspunkt altid rykker
op fra Hvalpeholdet til Begynderholdet efter
afslutningskonkurrencerne.

3): Der kan kun dispenseres fra disse regler ud fra aftale
med den ansvarshavende fra Bestyrelsen.


Mobile Pay er lige ved at kunne anvendes. Vi har fået så
godt som alt på plads nu og nærmere information / opslag
følger indenfor de allernærmeste dage.



Forventningerne til regnskabet for 2015 ser meget positive
ud. Dags Dato kort gennemgået.



Vore forskellige kontingentniveauer diskuteret. Nærmere
information til medlemmerne på Generalforsamlingen.

5. Højstrup:


Der er behov for en mere sikker og god trappe ved vor gule
skurvogn.



Springbræt nederst på arealet ved klubhuset skal repareres.



Ud fra mødet med vore værter på Højstrup er der ingen
umiddelbare planer om at reducere vor adgang til arealerne
indenfor den nærmeste fremtid. Der er ikke nogen, der kan
forestille sig, at der vil blive ændret noget for os = der har
etableret os med klubhus / har været der i meget lang tid
på området.



”Klædeskabet” bagerst i klubhuset udnævnes nu til depot
for såvel ærmer, apportbukke og andre udvalgte rekvisitter.
Nærmere information følger snarest til trænerne.

6. Konkurrencer:


Den Officielle Unghundekonkurrence, 01/11-2015 kørte
rigtig godt. Det blev til både 1/1 og 2 x 1/2 oprykninger.
Stort tillykke til alle.



Vi udleverer Bozitas pokal for bedste Unghund og Grolls
pokal for bedste Kåring samt vore erindringspokaler på det
kommende julemøde, 20/12-2015.



Natkonkurrencen 2015 udsættes til primo 2016. Nærmere
information følger.



Problematikken med for få hunde til konkurrencerne
diskuteret. Det er vigtigt at finde en god løsning, da det
altid er godt for såvel hund som fører at komme i
konkurrence, men det er ofte et meget stort arrangement at
stable på benene, hvis der eksempelvis kun er tre hunde
tilmeldt. Det betyder ikke, at der er medlemmer, der ikke
ønsker at deltage – ofte er der ikke flere hunde (ofte i
Unghundeklassen) Formanden tager emnet op med de
andre søsterklubber på det første Formandsmøde, 24/112015. Koordinatoren nævner, at det er vigtigt at vi
samkører visse konkurrencer ”på tværs af Fyn”, så som
mange som muligt kan få tilbud om at komme i
konkurrence.

7. Sekretæren:


Der skete en uheldig fejl, da en mail omkring det kommende
Områdemøde blev udsendt til alle. Der er ikke noget
hemmeligt i dette, men disse møder er jo kun for vore
Formænd, ikke for alle medlemmer. Sekretæren undskylder
fejlen.



Ny Aktivitetskalender for 2016 er nu færdig og vil blive
udsendt indenfor de nærmeste dage.

8. Eventuelt:


Generalforsamlingen 2016 inklusive Bestyrelsens
kommende sammensætning diskuteret.



Nye skilte med ”løse hunde i området” skal fremstilles, som
så kan anvendes til vore konkurrencer og arrangementer.
Formanden tager sig af sagen. Nærmere information følger
snarest.

Dato og sted for næste møde er onsdag 09/12-2015, 18:00 hos Kjeld
Houmøller.
Med venlig hilsen,
Sekretæren.

