Bestyrelsesmøde # 122.
Torsdag den 17/03-2016,
17:45 – Højstrup.

Bestyrelsen:









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

Fraværende:

Jørn Frans Christensen
Morten Hvidtfeldt
Ulla-Britt Sieverts
Kjeld Houmøller
Inge Andreasen
Niels Andersen
René Marco
Julie Bering

Ulla-Britt Siewerts og René Marco

Dagsorden:
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat # 121 af 29/02-2016 drøftet og efterfølgende godkendt.
3. Beslutningspunkter:
Suppleanten er fuldgyldig medlem af bestyrelsen, dog kan
suppleantens stemme ikke være udslagsgivende ved en
eventuel afstemning.
Det er bestyrelsens holdning, at ved fravær af sekretær
varetages opgaven af et andet bestyrelsesmedlem. Referatet
udsendes som refereret.
Det blev besluttet at konkurrencegebyret efter
sommerpausen vil være kr.200.
Dette er begrundet i højere priser på pokaler, gaver til
lodsejere m.v.
Det tilstræbes at afholde bestyrelsesmøder hver anden
måned, der kan dog være behov for ekstraordinære møder.
Hvalpe og begynderhold fortsætter uændret indtil
sommerferien., hvorefter Ulla-Britt stopper.
Hvalpehold varetages af Marianne med hjælp fra Amalie og
Søren.
Begynderhold af Ulla-Britt og Jørgen Storm

Det tilstræbes at få en bedre sammenhæng mellem Højme og
Højstrup ved bl.a. brug af eksterne trænere , figuranter og
ved hjælp fra hundeførere fra Højstrup. Det er vigtigt at
træningen bliver så inspirerende og spændende som muligt,
så vi kan få nytilkomne til at fortsætte på Højstrup.
4. Kjeld orienterede om arealerne, og opfordrer trænerne til at
komme med ønsker til arealer. Der skal være fordelingsmøde
inden længe, så ønsker modtages gerne.
Træningen på Seden Skydebane havde god opbakning, og der
bliver mulighed for at det gentages.
5. Inge orienterede om fynsmesterskabet, hvor OPH deltager med 3
hundeførere : Renè, Frank og Klaus.
Vi har afholdt lokalkonkurrence, hvor Renè Lindgaard vandt
PKV konkurrencen og Pia Husted unghundekonkurrencen
begge med flotte pointtal.
Reglerne for prøvekåring er under revidering, og vil blive
udsendt efter næste bestyrelsesmøde.
6. Nye aktiviteter :
STANDERHEJSNING D. 2.april kl.13.00
FOREDRAG ” HUNDENS HEMMELIGHEDER”
LØRDAG D.30.april kl.9.00 -11.30 på Svennekærgård
For sjovkonkurrence d. 29.maj – en anderledes dag med udfordringer
for alle.
Desuden har vi fået Niels Jørgen Hansen og Arvid Brøndsted til at lave
2 træningsaftener først i juni uge 22 og 23), med de sidste nye
træningsinput .
Referant: Jørn Christensen
Dato og sted for næste møde er tirsdag 24/05-2016, 17:30, Højstrup.

Med venlig hilsen,
Sekretæren.

