Referat - Bestyrelsesmøde # 129,
Mandag den 20/02-2017,
19:30 – Højstrup.
Bestyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsordenen
2) Godkendelse af referat # 128 af 18/01-2017
3) Formanden
4) Næstformanden
5) Kasseren
6) Konkurrencer
7) Koordinatoren
8) Sekretæren
9) Beslutningspunkter
10)

Eventuelt

•

Retrieverklubben har et arrangement på Højstrup, 01/04-2017, hvor de har
spurgt, om de kunne anvende vort klubhus / toilet. Det hjælper vi gerne med.

•

Med hensyn til ”Langelandskurset” 2018 har 3 medlemmer fra SPH henvendt
sig / om vi vil give stafetten videre til dem. Frank og René havde lavet et helt
fantastisk kursus i år, men ønsker ikke at fortsætte i 2018. De to har lavet en
”drejebog”, som vore venner fra SPH kan låne, således at de kan se, hvordan
det skal gøres. Stor tak fra os alle til Frank og René for det store arbejde de
havde lagt i det netop afholdte kursus, der får meget ros fra alle deltagerne.

•

Helle og Kim tilbyder at hjælpe med træningen på Kåringsholdene, såvel for at
supplere træningen i Erwin’s fravær som at aflaste Svend-Erik. Er et rigtig
godt initiativ, som vi tager op på førstkommende trænermøde (se nærmere
nedenfor)

•

Der indkaldes til trænermøde på Højstrup, 19:30 torsdag den 30/03-2017.

•

Husk alle, at der er bestillingsfrist for de nye jakker og trøjer hos
Næstformanden den 02/04-2017.

•

Vi har lavet en prioriteret oversigt over de nødvendige investeringer i
renovering af klubhusene på Højstrup og Højme. På Højme er der særlig fokus
npå at vi så hurtigt som muligt får bedre toiletforhold. Vi skal nok melde mere
konkret ud om det hele umiddelbart efter førstkommende B-møde.

•

Der er behov for hjælp til træningen af hvalpene på Højme. Vil også være
emne på trænermødet.

•

Ny Kåringshund, netop godkendt fra Højme starter på Højstrup nu.

•

Vi har fået penge fra ”Support-El” – 208,00 DKK, som faktisk kun er fra de 5
tilmeldte medlemmer. Kunne blive til meget mere, hvis flere tilmeldte sig.
Ulla Britt kan forklare nærmere for interesserede.

•

Der har været lidt bøvl med vore forsikringer, men dette er bragt i orden igen.

•

Der kan være problemer med træningen, søndag den 26/03-2017, da HJV
eventuelt optager arealerne. Der vil komme besked ud til alle, hvi dette bliver
tilfældet.

•

Vi har desværre kun 2 tilmeldte hunde til FM-2017 – er ikke ret mange i en så
stor klub som OPH. Vi håber der er flere, som har mod på at deltage fremover.

•

Generel orientering om de førstkommende konkurrencer.

Tid og sted for næste Bestyrelsesmøde: torsdag, 06/04-2017 – 19:00, Højstrup.
Med venlig hilsen,
Sekretæren.

