Bestyrelsesmøde # 136.
Onsdag den 30/05-2018,
18:30 – Højstrup
Bestyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Hvalpe og Dressur:
Koordinator:
Sekretær:
Konkurrencer:

Niels Jørn Hansen
Klaus Malmos Nørgaard
Ulla-Britt Sieverts
Sophie-Amalie Ingeman Olsen
Lone Sjørslev Runa
René Marco
Tina Hansen

Fraværende: Kasseren.
Dagsorden:
1. Orientering fra seneste Områdemøde, 29/05-2018:
• DM 2020 bliver ikke afholdt i Område 4
• Figurantuddanelse er stadig muligt – Didde Riber har sagt ja
til fortsat at stå for dette. Så alle hos OPH, der gerne vil
uddanne sig og hjælpe med i vore konkurrencer fremover
kan melde sig. Husk, at det giver rigtig meget god
”hundeviden” at gennemføre sådanne kurser, også til stor
gavn for en selv.
• Medlemstal for alle foreninger på Fyn gennemgået.
• Ved vore konkurrencer kan dommerlisterne printes ud fra
Dansk PH’s hjemmeside. Vi arbejder på at få den
nødvendige ”teknik” etableret, således at listeførere /
arrangører kan gøre brug af dette.
• Pokaler diskuteret. Som det er nu, gælder stadig ”1 – 4 – 7 –
10 reglen”. Oversat til dansk betyder dette:
1-4 deltagere: 1 pokal
5-7 deltagere: 2 pokaler
7-10 deltagere: 3 pokaler
10 + deltagere: 4 pokaler.

• Fælles træning, på tværs af vore søsterklubber er en god
ting, som vi alle skulle dyrke meget mere. Vi kan lære af
hinanden og det er altid godt at træne på fremmede arealer.
Vore trænere kan altid konsultere kollegerne i vore
søsterforeninger og arrangere træning enten dér eller hos
os.
• Reglerne for Kåring = vort opslag på opslagstavlen er ikke
opdateret. Sekretæren sørger for, at dette sker snarest
muligt. Der er ikke ændringer i selve procedurerne, men der
er blot nævnt nogle navne, som ikke længere har det
aktuelle ansvar.
• Med omgående virkning indføres betaling af kaffe på 5,Dette skal forstås således, at selvfølgelig koster 1 kop kaffe
ikke 5 kroner, men når man sætter en kande kaffe over, så
lægger man en femmer i kassen pr. person, som drikker
kaffen. Pengene går til klubben, både til at dække
udgifterne samt at spare op til eksempelvis ny kaffemaskine
etc.
• Lone administrerer udlejning af vort klubhus, så hvis der er
interesserede, så kan Lone kontaktes fremover.
2. Kommende konkurrencer gennemgået.
3. Der er lys forenden af tunnellen m.h.t. vor hjemmeside. Lone vil
mødes med Kristian snart for at få gennemgået ”teknikken” i at
passe og vedligeholde hjemmesiden. Så det skulle komme op at
køre indenfor en overskuelig fremtid igen.
4. Der er snart et seriøst problem med trænerkapacitet på Højme.
Fra og med starten af den nye sæson er det ikke længere muligt
for Sophie at være tilstede derude i samme omfang som før.
Sophie starter på en ny uddannelse, der vil kræve så godt som al
hendes tid i hverdagen. Bestyrelsen appellerer kraftigt til alle om
at tilbyde sin hjælp derude, så vi kan tilsikre at vore hvalpe og
begyndere får en god og kvalificeret træning.
5. Sidste træningsdag og vor sommerafslutning på Højstrup
samkøres den 21/06-2018. Der kan stadig trænes den 28/062018 som hidtil. Vore kursister på Højme er meget velkomne til
at deltage også til afslutningen. For at kunne planlægge mad
etc., bedes alle melde sig til hos Tina senest 1 uge forinden.

6. Sekretæren ville meget gerne høre fra de sidste, som ikke har
meldt tilbage m.h.t. anvendelse af persondata ”officielt”. Med
stor tak har rigtig mange meldt tilbage allerede nu, men vi
mangler lige en lille flok.

Dato og sted for næste Bestyrelsesmøde er onsdag, 27/06-2018,
18:30, Højstrup.

Med venlig hilsen,
Sekretæren.

