Bestyrelsesmøde # 126.
Mandag den 10/10-2016,
18:30 – Højstrup.
Bestyrelsen:







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

Jørn Frans Christensen
Morten Hvidtfeldt
Ulla-Britt Sieverts
Inge Andreasen
Niels Andersen
René Marco

Dagsorden:
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat # 125 af 08/08-2016 godkendt.
3. Hjemmesiden kører ikke lige for øjeblikket, da Kristian M.M. er
stoppet som vores Webmaster. Vi takker Kristian mange gange
for hans arbejde med at få vor hjemmeside i gang og hans meget
kompetente og dygtige vedligeholdelse og opdatering. Vi søger
en ny ildsjæl til at overtage opgaven fra Kristian.
4. Bestyrelsen afklarer, inden det næste B-møde, den fremtidige
sammensætning / ansvarsområder efter vor kommende
Generalforsamling.
5. Emner fra vort medlemsmøde, 29/09-2016 gennemgået, bl.a.
med fokus på:
 Bidearbejde om tirsdagen er åben for alle. Lasse bør dog
maksimum få 10 hunde pr. gang. Man skal huske at møde
op og må kun skrive sig selv på listen.
 Bestyrelsens holdning er, at medlemmer fra vore
søsterklubber altid er velkomne til at træne sammen med os
i OPH, men naturligvis kun efter forudgående aftale med
vore trænere.

 Vi mener, at det burde være sådan på tværs af alle klubber
på Fyn, da vi alle, uanset tilhørsforhold, kan drage stor
nytte af hinandens viden og erfaringer og det altid er
spændende at træne sammen med andre og på nye /
fremmede arealer.
 Dog skal vi altid huske, at der kun er adgang på Højstrup på
de arealer og tidspunkter vi har fået tildelt.
6. Trappetrinet ved vor skurvogn på Højstrup bliver nu lavet.
7. Der er stor interesse for den kommende Natkonkurrence og
følgende er blevet besluttet:
 For at kunne nå det hele, udskydes datoen til sidst i Januar
2017. Mere præcis dato og oplysninger om tid og sted følger
umiddelbart efter næste B-møde.
 Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor det nye bl.a. er, at vi
også inviterer de små hunde med = ikke de mindste hvalpe,
men vore begynderhunde får også chancen for at være med.
8. God idé fra Steen Riewe diskuteret, hvor det vil være fint at lave
nogle gode (mere sikre) ”løbeveje”, når der trænes bidearbejde
på arealerne ved siden af klubhuset. Der er noget knoldet og man
kan falde og slå sig når figuranten / hundeføreren ikke kan se
huller og/eller jordknolde. Vi undersøger sagen nærmere, da vi
er nødt til at snakke med vore værter, hvad vi må og ikke må i
denne henseende. Information følger.
9. Træning på tværs af Højme og Højstrup er stadig en god og vigtig
aktivitet vi alle bør medvirke til at få sat i gang. OPH er én klub,
uanset om vi har en lille hvalp eller en dygtig vinderhund.
Bestyrelsen vil arbejde på, at vi kommer i gang med dette snarest
muligt, naturligvis i 100% tæt dialog og aftale med vore trænere
hvert sted.
10.
Vi håber meget, at alle vil gøre sig nogle gode tanker, hvilke
nye spændende ting vi kan sætte i gang i de kommende sæsoner.
Alle må meget gerne fremsende forslag til Bestyrelsen eller tage
emnerne op under Eventuelt til vor kommende
Generalforsamling.
11.
Alle forsikringer og vaccinationer skal være OK. Inden
31/12-2016 anmodes alle om at forevise disse til sin træner.
12.
Næstformanden nævner, at Steen Riewe ønskes velkommen
på Kåringsholdet. Han klarede skærene fint fra Begynderholdet.

13.
Der er også behov for yderligere trænerkapacitet på Højme
til vort Begynderhold. Alle interesserede kan henvende sig til
Næstformanden.
14.
Kasseren oplyser, at finanserne står fint og vor økonomi er
sund, hvilket tegner rigtig godt for vort kommende regnskab.
15.
René Lindgaard med Peiko og Frank Schönberg med Aslan i
den anden ende af linen ønskes tillykke med resultaterne fra DM.
Vi er meget stolte af, at vi stadig kan vise flaget ved denne store
konkurrence.
16.
Sekretæren præsenterer forslag til ny Aktivitetskalender for
2017 ved kommende Bestyrelsesmøde. Kalenderen
synkroniseres som altid med Området – Flemming Pedersen.
17.
Husk alle vor afslutning på Højstrup, 17/12-2016 kl. 14:00,
hvor der traditionen tro serveres Glögg og æbleskiver.
Arrangementet er for alle, lille som stor, Højme som Højstrup.
18.
Sidst, men ikke mindst: Husk at sætte kryds i kalenderen,
tirsdag 07 februar 2017, hvor vi afholder vor Ordinære
Generalforsamling, 19:00 på Højstrup. Der kommer en formel
indkaldelse i løbet af december 2016.
Dato og sted for næste Bestyrelsesmøde er tirsdag 06/12-2016, 18:30,
Højstrup.

Med venlig hilsen,
Sekretæren.

