Bestyrelsesmøde # 143.
Mandag den 18/03-2019,
18:00 – Højstrup
Bestyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Højstrup:
Højme:
Koordinator:
Sekretær:

Fraværende:

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

Dagsorden:
•

Orientering fra Generalforsamlingen i Område 4. Referat følger snarest.

•

Det har været meget tyndt med artikler og historier fra OPH / Område 4 i
Landsbladet, upåagtet at vi faktisk har sendt stof ind til redaktionen. Efter
samtale med de ansvarlige i DPH, viser det sig at der er sket nogle beklagelige
procedurefejl som der vil blive rettet op på fremover.

•

Pokaler diskuteret og vi var meget taknemmelige for, at Inge Andreasen gerne
vil hjælpe. Inge har stor erfaring med dette fra tidligere og vi vil nu forsøge at
hjælpe med at få et overblik, hvor hvilke pokaler er henne i dag.
Derfor: Ville alle medlemmer ikke godt melde tilbage til undertegnede, om de
har en vandrepokal, hvilken en det er og hvornår de fik den udleveret. På
forhånd 1000 tak fra os alle til jer alle 😊

•

Det kan være nogle udfordringer når der tages fotos af medlemmerne,
eksempelvis ved konkurrencer og andre arrangementer. I h.t. den nye lov om
beskyttelse af personer og data om personer, er der ofte nogle ”gråzoner”,
bl.a. i.f.m. gengivelse af personer på fotos, som så efterfølgende
offentliggøres.
Derfor: Fremadrettet skal alle arrangører af konkurrencer og andre
arrangementer, hvor OPH er værter spørge deltagerne, om de har noget imod
at der tages fotos af dem, såvel i fælles sammenhæng samt af portrætlignende
karakter.

•

Frank fra FpH skal have stor tak for hans hjælp med bidetræning efter at Lasse
nu vil koncentrere sig om egen træning. Lasse skal også have tak for sit store
engagement og hjælp med dette vigtige arbejde og vi håber meget, at han vil
finde vej forbi os i OPH igen fremover. Der skal sandelig også rettes en stor
tak til alle vore trænere, da vi synes at alle, uanset hvor man ”har tjeneste”
gør en rigtig god indsats.

•

Erfaringerne fra Langelandskurset diskuteret.

•

Fynsmesterskabet diskuteret.

•

Vi har endnu et lille råb om hjælp fra vore medlemmer, nemlig i forbindelse
med registrering af nøgler til indgangslågen på Højme. Da der er tale om en
systemlås med speciel nøgle, kræver kommunen, at vi har styr på, hvem der
har nøgler / hvor mange der er i omløb.
Derfor: Ville alle, som har en nøgle til gitterlågen på Højme ikke godt melde
tilbage til Sophie Amalie snarest muligt, også hvis nogle af nøglerne besiddes
af folk, som ikke er medlem i OPH / man kender eksempelvis et tidligere
medlem, som har en nøgle stadigvæk.
NB: Dette er ikke en mistillidserklæring til nogen, blot et oprigtigt ønske om at
leve op til de krav, som vore værter stiller os.
Vi takker på forhånd for hjælpen fra alle.

•

I forbindelse med vor Standerhejsning og Fødselsdag den 06/04-2019 på
Højstrup, 13:00 vil vi være vært for et lille traktement i klubhuset efter vi har
hejst flaget og sunget fædrelandets sørgelige sange. Inden dette sker, vil der
være fælles træning og -do- aktiviteter på Højme, da vi ikke har mulighed for
at benytte de arealer vi gerne vil på Højstrup denne dag.
Derfor: Venligst meld tilbage til Lone eller Tina senest 01/04-2019 om i vil
dukke op og nyde hyggeligt samvær med os andre 13.00

•

Vi har et positivt, men alligevel alvorligt problem på Højme, da der er rigtig
mange hunde derude netop nu. Især på Begynderholdet er der op til 25 hunde,
hvis alle dukker op. På hvalpeholdet er det OK = der er 6-7 små poder i gang
netop nu.
Derfor: Der er akut behov for hjælp på Begynderholdet, både som træner men
også som hjælper. Vi håber meget, at der er nogen som vil støde til derude,
også selv om man ikke kan forpligte sig for mere en kortere periode – al hjælp
er meget værdsat. Venligst kontakt Sophie-Amalie, hvis I vil kunne træde til
derude og hjælpe.

•

Lone arbejder med at få up-loaded video på vor hjemmeside, men det er lidt
udfordrende. Hun skal nok melde tilbage, når der er lys for enden af
tunnellen.

•

Vi har nu en opdateret medlemsliste klar, som meget snart vil blive udsendt til
alle. De medlemmer, som ikke allerede har givet skriftligt samtykke til at
deres data må være offentligt tilgængelige er ”neutraliseret” indtil andet
besluttes. Sekretæren vil tilskrive alle snarest muligt om dette.

•

Tid og sted for næste møde er: mandag den 29/04-2019, 18:00 på
Højstrup.

Med venlig hilsen,
Sekretæren.

