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Kasseren.

Dagsorden:
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat # 132 af 11/10-2017 godkendt.
3. Fjordens Dag arrangementet gik godt og arrangørerne spurgte
om vi eventuelt ville deltage næste år også. Umiddelbart er vi
positive herfra, men vil i så fald godt have lidt mere PR om
arrangementet og vi skal også selv gøre lidt mere ud af at
markedsføre arrangementet, internt som eksternt.
4. Medlemsmødet den 05/10-2017 var lidt usædvanligt, da bølgerne
gik temmelig højt og der herskede desværre en noget negativ
stemning. Bestyrelsen vil naturligvis tage fat på de emner, der
blev diskuteret og skal nok tage al konstruktiv kritik til
efterretning, herunder indretningen af klubhuset. Vi siger
bevidst konstruktiv kritik, da vi ikke agter at tage brok, blot for at
brokke sig alvorligt – det hører sig ikke til i en forening, hvor vi
alle gerne skulle føle samvær og støtte hinanden i at få OPH til at
blive den klub vi alle nyder at være medlem af og hvor vi hylder
det gode fællesskab og ”vi-følelsen”.
5. Det er også klart, at vi alle skal omgås hinanden i en god tone og
opføre os anstændigt. Uanset om vi sidder sammen i klubhuset,
om vi er ude at træne på arealerne, deltager i konkurrencer eller
andre arrangementer, skal vi opføre os ordentligt = vi
repræsenterer alle OPH i sådanne situationer og vi bør også følge

de gængse skikke og ”uskrevne regler og traditioner”. Vi kan
simpelt hen ikke være andet bekendt = alt andet er
undergravende for såvel vort omdømme som den gode klubånd
og fællesskabsfølelse vi jo alle gerne vil have.
Bestyrelsen er ikke et organ, ”der klarer alt” = vi arbejder alle
frivilligt med at få klubben til at køre og har alle 7 den holdning,
at uden at vi alle = Bestyrelsen og medlemmerne hjælper
hinanden, så kommer vi ikke videre, tværtimod.
6. Aktivitetskalenderen for 2018 vil snart blive lavet og skal
koordineres med Området, inden den offentliggøres. Sekretæren
vil lave nogle væsentlige forbedringer og tillige lave et
”advarselssystem” så vi rettidigt kan udsende huskere til alle
medlemmer ( og os selv i bestyrelsen ) og rettidigt annoncere
mulige ændringer og/eller aflysninger etc.
7. Klubmesterskabet for NPH / OPH den 29/10-2017 er nu planlagt
og alt er på plads. Der udsendes mere information herom snarest
muligt.
8. Vor lokale Kåringskonkurrence er nu fastsat til 19/11-2017. MEN,
vi mangler stadig en arrangør, desværre. Vi håber meget, at der
er en, som vil påtage sig opgaven og der skal senest gives besked
til Klaus Malmos Nørgaard, 21/10-2017. Hvis der ikke melder sig
en arrangør, vil konkurrencen desværre blive aflyst.
9. Efter næste B møde vil der blive udsendt invitation til
Generalforsamlingen 2018.

Dato og sted for sidste Bestyrelsesmøde i 2017: tirsdag, 05 december
2017, 18:30 – Højstrup.
Med venlig hilsen,
Sekretæren.

