Konstituering.
Onsdag den 20/02-2019,
17:15 – Højstrup
Bestyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•

Formand:
B medlem:
Kasserer:
B medlem:
B medlem:
B medlem:
B medlem:

Fraværende:

Niels Jørn Hansen
Lukas Jakobsen
Ulla-Britt Sieverts
Tina Hansen
Sophie-Amalie Ingeman Olsen
Lone Sjørlev Runa
René Marco
Ulla-Britt.

Dagsorden:
•

Fordeling af opgaver for alle i Bestyrelsen:
A): Formanden:
1. Overordnet ansvarlig for alle aktiviteter i OPH
2. Foreningens repræsentant overfor Område 4 samt
Landsforeningen
3. Foreningens repræsentant overfor vore værter på Højstrup og
Højme
4. Overordnet ansvarlig for materiel, herunder pistoler
B): Næstformanden – Lukas Jakobsen:
1. Overordnet ansvarlig for arbejdsgruppen, der varetager ansvaret
for Konkurrencer og øvrige aktiviteter på Højstrup.
2. Sammen med Formanden, Foreningens repræsentant overfor vore
værter på Højstrup og Højme.
3. Ansvarlig for træning og trænere
4. Ansvarlig for Arealer på Højstrup og Højme.
C): Kasserer:
1. Ansvarlig for foreningens samlede økonomi, herunder alle ind-og
udbetalinger, kontingentindbetaling samt opkrævning af gebyrer
for alle konkurrencer og øvrige aktiviteter med brugerbetaling.
2. Ansvarlig for medlemmernes mærkedage
3. Ansvarlig for udlevering og registrering af nøgler.
4. Udfærdigelse og vedligeholdelse af de officielle medlemslister
5. Ansvarlig for al kommunikation med Område 4 / Landsforeningen
i.f.m. økonomiske spørgsmål.
6. Ansvarlig for vore forsikringer.

D): Sekretær – René Marco:
1. Indkaldelse til bestyrelsesmøder, medlemsmøder og
generalforsamling
2. Udarbejdelse af referater herfra
3. Kontakt til Landsforeningen og Området i samarbejde med
Formanden / Næstformanden.
4. Deltagelse i arbejdsgruppen for konkurrencer og øvrige aktiviteter.
5. Vedligeholdelse af medlemslister i samarbejde med Kasseren
E): Koordinator – Lone Sjørslev Runa:
1. Ansvarlig for pleje og vedligeholdelse af vor hjemmeside.
2. PR ansvarlig for OPH generelt i samarbejde med Formanden og
Sekretæren
3. Deltagelse i arbejdsgruppen for konkurrencer og øvrige aktiviteter.
4. Ansvarlig for listeføring til konkurrencer.
5. Ansvarlig for sociale arrangementer sammen med Tina og Sophie.

F): Ansvarlig for aktiviteter på Højme – Sophie Amalie Ingeman-Olsen:
1.
2.
3.
4.
5.

Ansvarlig for afvikling af hvalpe- og dressurkurser
Ansvarlig for planlægning og afvikling af konkurrencer
Deltagelse i.f.m. indskrivning sammen med Kasseren
Modtagelse og tilrettevisning af alle kursister
Ansvarlig for sociale arrangementer, Højme sammen med
Lone
6. Indkøb af materiel til træning, Højme
G): Ansvarlig for aktiviteter på Højstrup – Tina Hansen:
1. Ansvarlig for afvikling af træning på Kårings- og PKV holdene
i samarbejde med Næstformanden
2. Deltagelse i arbejdsgruppen for konkurrencer og øvrige
aktiviteter, Højstrup.
3. Udarbejdelse af arealfordeling og træningsplanlægning i
samarbejde med Næstformanden.
4. Indkøb af materiel til træning, Højstrup.
5. Modtage og tilrettevise nye medlemmer ved start på
Højstrup
6. Ansvarlig for sociale arrangementer, Højstrup sammen med
Lone

•

Øvrige emner fra mødet:

1. Vort kommende Åbent Hus Arrangement / Standerhejsning 6 april2019 diskuteret. Der vil blive udsendt mere information umiddelbart
efter det næste B møde.
2. Vejen på vej til træningsarealerne på Højme er ret hullet og skal
repareres. Vi skulle have fået leveret grus derud, men skal selv sørge
for at reparere. Det var en idé at tage fat i Brugergruppen derude,
således at vi samarbejder alle om dette. Det er ikke rimeligt, at OPH
lægger kræfter og tid til hver gang alene.
3. Det kommende Natløb diskuteret.
4. Registrering af materiel, herunder pistoler gennemgået.
5. Tilbud om medlemskab allerede ved indskrivningen på vore hold på
Højme har været diskuteret for at finde en, måske mere tidssvarende
ordning for at tilsikre, at der ikke ”spekuleres” i medlemskab fremfor
at betale kursusgebyr. Det er rigtig godt, at mange søger optagelse i
OPH / DPH, men det skal også være ud fra lyst til vor hundesport og
mulighederne for at komme videre i forløbet på Højstrup.
6. Tid og sted for næste møde er mandag, 18/03-2019, 18:00 – Højstrup.

Med venlig hilsen,
Sekretæren.

