Bestyrelsesmøde # 132.
Mandag den 21/08-2017,
18:00 – Højstrup
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

Dagsorden:
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat # 131 af 03/07-2017 godkendt.
3. Klubhuset på Højstrup er nu malet indvendigt og vi er i færd med
at færdiggøre / modernisere indretningen, hvor vi bl.a.
undersøger muligheden for at få nogle rigtig flotte
stemningsbilleder af dygtige hunde ” i aktion”. Det hele er blevet
meget flot – en meget stor tak til vore ildsjæle, der har hjulpet
med dette store stykke arbejde.
4. Fjordens Dag, 10/09-2017 diskuteret. Hvor vi gerne vil vise 3
niveauer fra vort program = Hvalp, Kåring samt PKV. Vi er ”på” i
2 x 20 minutter, hhv. 11:00 →11:20 og 13:00 → 13:20.
Koordinator af arrangementet er vor Formand.
5. Trænersituationen på Højme er nu OK igen – heldigvis har såvel
Marianne og Søren sagt ja til at fortsætte derude med vore
hvalpe, så der er ro på for træningen og motivationen af vore
mindste. Ligeledes på Højstrup fungerer det godt – Svend Erik og
Kim klarer opgaverne rigtig flot.
6. Hjemmeværnet, Højstrup har påpeget, at vi skal huske at
respektere vi kun kan træne på de arealer og tidspunkter vi har
fået tildelt. Husk også, at træningen i ”skoven” om onsdagen ikke
må foregå før klokken 16:00.

7. Facebookgruppen administreres fremadrettet også af SophieAmalie.
8. Dags dato kort gennemgået og vor økonomi er stadig sund og
god. Der skal lige udarbejdes en opdateret oversigt over den
seneste indskrivning samt en status ovre indbetalinger til de
kommende konkurrencer.
9. Vor Kåringskonkurrence den 08/10-2017 udsættes til November
2017. Nærmere information om ny dato følger snarest muligt.
10.
Som tidligere nævnt håber vi meget, at der er flere som vil
have mod på at være arrangører af vore konkurrencer og
arrangementer i fremtiden. Bestyrelsen går gerne ind og tager
vores ansvar i disse opgaver, men det er vigtigt at så mange som
muligt melder sig, også som dommere og figuranter. Vi arbejder
med nogle idéer, hvor erfarne konkurrenceledere kunne tage ”føl
med” i kommende arrangementer for at vi derved får lært flere
op til at kunne varetage opgaverne fremadrettet.
11.
Bestyrelsen har givet håndslag på, at vi skal være meget
mere synlige på Højstrup som på Højme. Vi erkender ærligt, at
det har vi ikke været gode nok til og det er helt klart, at vi ikke
har samme føling med, hvad der rører sig, hvad der tænkes og
siges, hvis vi ikke selv er tilstede derude, hvor pulsen slår.
12.
Vi vil sætte en indkøbsliste op i køkkenet, således at alle kan
skrive på, hvis man konstaterer, at der mangler ting, såvel kaffe,
øl, vand samt de daglige fornødenheder. Så skulle vi kunne
tilsikre, at der ikke glemmes noget, når Lone skal købe ind.
13.
Det er vigtigt, at vi hele tiden sørger for godt stof til vort
Landsblad. Vi havde slet ikke noget med i sidste blad, hvilket ikke
er særlig godt. Vi appellerer til alle, at huske at tage gode og
sjove billeder samt aldrig afholde sig fra at skrive en god
”hundehistorie”, således at vor redaktør, Inge Andreasen hele
tiden har nogle spændende og sjove ting at melde ind til de
kommende blade.
Dato og sted for næste Bestyrelsesmøde: onsdag, 27 september 2017,
18:00 – Højstrup.
Med venlig hilsen,
Sekretæren.

