Område/formandsmøde i OPH den. 20.11.18.
Afbud fra områderedaktør Nete Bolander SPH.
Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Punkt 2. General orientering fra områdeleder Flemming H. Pedersen.
Flemming orienterer om resultater fra anden halvår med hensyn til konkurrencer og DM,
hvor vi fra område 4 fik nogle fine resultater. Flemming blev danmarksmester i
kriminalklassen og Steen Riewe Henriksen blev nr. 5 i patruljeklassen og Niels Jørn Hansen blev nr.
13. Villy, undertegnede og Ditte var dommere og sekretær ved DM.
Punkt 3. Kasseren orienterer om regnskabet.
Leif Hansen fortæller om regnskabet og om vores nye kasseremne Poul Winther fra NPH.
Leif har valgt at stoppe efter mange år i områdeledelsen og herfra takker vi
Leif mange gange for hans indsats. Kassebeholdningen er p.t. 84.293,- i banken. Vi har
modtaget 16.202,- fra Langelandskursusset og depositumet for 2019 på 6.500,er betalt.
Punkt 4. Konkurrenceudvalgsformand og kåringsmand .
Villy fortæller om diverse konkurrencer og at vi har fået en danmarksmester i område 4 i
kriminalklassen, Flemming H.Pedersen fra NPH.Villy efterlyser endnu engang at
vi mangler figuranter til vores konkurrencer. 7 stk. kåringer er det blevet til p.t. i 2018
hvilket er et godt resultat.
Punkt 5.Orientering fra områdeleder sek. 1
Niels Jørn Hansen oplyser om,at man prøver at få sek.1 hundeførere i klubben ved gratis
kontingent det første år og dernæst et tilskud fra Fyens Politi til sek.1
hundeførere fra område 4 der melder sig ind i klubben.
Punkt 6. Orientering fra områderedaktør.
Afbud fra Nete, men Flemming og Ditte oplyser,at Nete meget gerne vil have noget tekst
til de billeder hun for tilsendt.
Punkt 7. Vdr. pistoler.
Ditte fortæller om våbentilladelse og udgifter til disse,samt problemer med dette. Det blev
drøftet grundigt til mødet, og man skal have et blankvåbenstilladelse for at
undgå store udgifter m.h.t. våbentilladelse.
Punkt 8. Eventuelt.
Flemming gennemgår kalenderen for 2019 vdr. konkurrencer og problemet med mangel på
figuranter.Formændene i de forskellige foreninger bedes opfordre deres
medlemmer til at melde sig som figuranter til vores konkurrencer. Forplejning til dommere
og figuranter til konkurrencer blev drøftet heftigt til mødet. Arbejdsudvalget
ser helst, at øvelse 11 figuranter kommer til mønstring en gang om året, for at ensrette dem
så meget som muligt og dem der har været til mønstring vil blive foretrukket
til konkurrencer. Lasse MPH mener at vores figurantliste skal opdateres og de fig.der ikke
ønsker at stå der mere skal slettes. Der blev diskuteret om vores mangel på
figuranter skyldes, at de var nervøse for at deltage i konkurrencer p.g.a. kritik fra
hundeførere.Niels Jørn Hansen understreger, at de figuranter som har tilmeldt sig til en

konkurrence skal have besked, hvis de ikke bliver brugt. Endvidere foreslog han, at man skulle slå
flere konkurrencer sammen i område 4 med hensyn til antal deltagere
og den konkurrencetræning det gav til den enkelte hundefører. Vi fra områdeledelsen
opfordre til at,hundeførere selv skaffer dommere og figuranter til de konkurrencer
de ønsker at deltage i. Det gælder selvfølgelig kun til uofficielle konkurrencer.
mvh. Helge Bachmann Områderepræsentant.

