Referat fra område/formandsmøde i OPH d. 17.1.17
Afbud fra Jørn Christensen, fremmødt i stedet Niels Andersen, Anne Marie Eriksen BHP, Ditte
Rieber SPH, Lasse MPH.
Ikke fremmødt: Dennis Rieber BHP, redaktør Peter Sand.
Punkt 1. Referat fra sidste møde: godkendt.
Punkt 2. Generel orientering fra områdelederen: Flemming Pedersen gennemgår brevet fra
hovedbestyrelsen sidste møde d. 30.11.16 vedr. Dansk Politihundeforenings økonomiske situation
efter at vores medlemsblad Politihunden stopper.
Punkt 3. Kassereren orienterer vedr. regnskab: Leif Hansen gennemgår regnskabet. Vi har p.t. en
kassebeholdning på 63.930,- Han mangler 11 indbetalinger fra lokalafd. og gentager endnu engang,
at lokalafd. skal indbetale til tiden og navngive hvad og hvem der betales for.
Punkt 4. Konkurrenceudvalg / kåringsmand: Villy fortæller at det blev desværre kun til 2 kåringer i
2016, men håber på at 2017 bliver bedre. De kommende konkurrencer vedr. overdommere og
prøveledere blev drøftet.
Punkt 5. Orientering fra områdeleder sek. 1: Niels J. Hansen oplyser, at det er vedtaget at sek. 1
hundefører får gratis kontingent hvis de starter i Politihundeforeningen. Dette er et forsøg på, at få
sek.1 i gang igen.
Punkt 6. Orientering fra områderedaktør: ikke fremmødt.
Punkt 7. Eventuelt: Flemming Pedersen fortæller, at han har talt med de 2 medlemmer, der vil
afholde Langelandskursusset som ser ud til at blive gennemført. Området vil give et tilskud på
2500,- hvis følgende betingelser bliver opfyldt: Områdeledelsen vil se et budget efter sidste
tilmelding før kurset og et færdigt regnskab efter afholdelsen.
Flemming orienterer om brugen af de nye hovedlister, hvor der i februar afholdes 2 kursusser, et i
Øst d. 18.2.17 og et i Vest d. 25.2.17. lokalafd. står selv for evt. udgifter til kørsel. Der må deltage
max. 2 fra hver afd. + områdeleder / områderepræsentant.
Flemming foreslår en fælles hjemmeside i område 4. Det blev drøftet og Flemming oplyser, at han
har en dygtig Webmaster der vil påtage sig opgaven, så det blev vedtaget.
Referent: Helge Bachmann.
p.s. referatet blev desværre ikke til mere, fordi min ægte Manchester United kuglepen forsvandt
under mystiske omstændigheder.
god dag Mvh. Helge.

