Bestyrelsesmøde # 130.
Onsdag den 17/05-2017,
17:30 – Højme
Bestyrelsen:








Formand:
Næstformand/Træning:
Kasserer:
Koordinator:
Arealer:
Sekretær:
Konkurrencer:

Jørn Frans Christensen
Morten Hvidtfeldt
Ulla-Britt Sieverts
Sophie-Amalie Ingeman Olsen
Niels Andersen
René Marco
Klaus Malmos Nørgaard

Fraværende: Formanden.
Dagsorden:
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat # 129 af 20/03-2017 godkendt.
3. Forslag fra Tina Hansen om on-line tilmelding til Bidearbejde
diskuteret. Er en rigtig god idé og Tina skal lige koordinere de
videre tiltag med Pia Husted og Lasse.
4. Forslag fra Kim Pedersen om ændringer i krav i overgang fra
Begynderhold til Kåringshold diskuteret. Kim har fat i noget
essentielt, hvor vi så vil overveje at ændre strukturen fra og med
den kommende sæson, således at der sker en opdeling af
hundene efter hvalpeprøven / -konkurrencen. Mere konkret vil vi
se på om der kunne laves to hold = A): Et ”Konkurrencehold” og
B): Et ”Familiehold” (lige i mangel af bedre titel).
Konkurrenceholdet skal indeholde hunde, der gerne vil mere med
hundesporten og som målrettet træner på at komme videre til
Kåringsholdene og det andet hold er for dem, der gerne vil
arbejde med hunden, men som ikke lige, indledningsvis, stiller
andre krav en god og målrettet træning for at hunden skal kunne
de mest almindelige færdigheder.
Vi vender tilbage med mere, når vi lige har vendt sagen igen.

5. Forespørgsel fra Fjordens Dag, hvorvidt OPH kunne stille med et
opvisningshold på Stige Ø den 10 september, hvor vi skal vise
vore færdigheder i tidsrummet, 11:00 – 14:00. Det vil vi rigtig
gerne, da det både er sjovt men også en kæmpe god reklame for
OPH og for vor hundesport generelt.
6. Vort skilt ved indkørslen på Højme er ikke længere OK. Vi skal
have dette opdateret med korrekte data. Niels Andersen tager
sig af dette og vi får snarest bragt dette i orden.
7. Oplæg fra Lene Krongaard diskuteret. Bestyrelsen anerkender
100%, at der er et stort behov for at forbedre
træningsforholdene for alle hunde ”efter Kåringen”. Det er noget
vi tager meget alvorligt og undersøger nu mulighederne for
ekstra, kvalificeret trænerkapacitet til netop disse hunde. Mere
herom så snart brikkerne falder på plads.
8. ”Før Kåringstræning” – der er udsendt information herom til alle.
9. Og YES ! – der er nu et nyt, fint toilet på Højme. Inden vi kan
placere dette korrekt og solidt, skal vi lige have fat i det firma,
der skal varetage tømningen for at tilsikre, at adgangen hertil er
OK.
10.
Der er et problem med træningen på de dage, hvor der ikke
er en træner til rådighed. Der er selvfølgelig mulighed for, at det
går ”på omgang” mellem hundeførerne, således at der på dage,
hvor der ikke er en træner på holdet, arrangerer én fra holdet
træningen. Vi søger også muligheden for, at der kan komme
hjælp fra de andre hold på disse dage = en form for
”samtræning”. Herom nærmere, når vi lige har fået dette vendt
hele vejen rundt.
11.
Alle dommere, figuranter og medlemmer, som gerne vil
hjælpe til på de kommende konkurrencer anmodes om at
kontakte Klaus Malmos på mail, hvornår = til hvilke af de
kommende konkurrencer, de vil kunne træde til. Det vil lette
planlægningen rigtig meget for alle. Der vil blive udsendt lidt
mere konkret information herom snarest.
12.

Der er bestilt ny hoveddør til klubhuset på Højstrup.

13.
Vi undersøger stadig mulighederne for Fondsstøtte til de
renoveringsopgaver vi skal gennemføre, såvel på Højstrup som
på Højme.

14.
Vi er blevet spurgt, om OPH vil være vært for DM, enten 2019
og 2020. Vi har valgt at takke pænt nej, da vi ikke umiddelbart
kan overskue at påtage os (igen) en så omfattende opgave. Det
er meget spændende og udfordrende, men vi skal også kunne
stille med rigtig mange ildsjæle, klasseledere og kunne mønstre
en meget stor skare af hjælpende hænder, som vi ikke lige
umiddelbart synes at vi råder over.
15.
Kasseren minder om det gode formål med ”Sponsor El, hvor
der tilgår OPH 2 øre pr. forbrugt KWT for hver husstand, der er
tilmeldt. Et godt formål, hvor Ulla-Britt gerne vil svare på
spørgsmål.

Dato og sted for næste Bestyrelsesmøde: mandag, 03 juli 2017, 19:00
– Højstrup.

Med venlig hilsen,
Sekretæren.

