Bestyrelsesmøde # 148.
Onsdag den 09/10-2019,
18:00 – Højstrup

Bestyrelsen:

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

Niels Jørn Hansen
Lukas Jakobsen



Ulla-Britt Sieverts
Tina Hansen
Sophie-Amalie Ingeman Olsen

 one Sjørlev Runa
L
René Marco

H
Emner:

• Ny mulig struktur på Kåringsholdene diskuteret. Oplæg fra Kim P. synes absolut
værd at gå videre med, således at vi fremadrettet planlægger at tilbyde to
forskellige former for træning, når man avancerer fra Højme til Højstrup.
Detaljerne skal lige fintænkes, og vi skal nok melde mere konkret ud snarest
muligt.

• Stort tillykke til Thomas Nybro Jensen med Kåringen denne weekend.
• Et stadig mere alvorligt problem for OPH er at få arrangeret vore konkurrencer,
såvel vore egne lokale som de officielle, hvor vi er værter og/eller er anmodet
om at hjælpe.
I de seneste år er det blevet meget vanskeligt at rekruttere arrangører,
dommere, figuranter og hjælpere og der har været en trend, som desværre er
blevet forstærket i de seneste måneder, at alle gerne vil nyde, men ikke yde.
Det er uheldigt og meget usundt for fællesskabet, dygtiggørelse af vore
hundeførere og for OPH som forening.
I forbindelse med den nye konkurrencestruktur, har vi tillige valgt at der
findes to konkurrencedatoer i 2020 og fremadrettet = 1 dato for vore lokale
forårskonkurrencer og 1 dato for vore lokale efterårskonkurrencer. På disse
konkurrencedatoer afholdes såvel Kåring samt Unghunde / PKV.
Det er besluttet, at hvis der ikke henvender sig arrangører, dommere,
figuranter og hjælpere til vore forårskonkurrencer inden 31/12-2019, så
aflyses konkurrencerne. Dette gælder også for efterårskonkurrencen =
seneste frist for henvendelse er 30/06-2020 og hvis der ikke er de nævnte
kapaciteter til rådighed, så aflyses også efterårskonkurrencerne.
Med hensyn til procedurer for de officielle konkurrencer bringer vi dette op på
det førstkommende områdemøde, 19/11-2019.

• Aktivitetskalenderen for 2020 er næsten færdig. De sidste detaljer bliver
fastlagt på det kommende områdemøde og herefter kan vi udsende
kalenderen til alle

• De vigtigste punkter fra det netop afholdte medlemsmøde blev behandlet.

• De vigtigste punkter fra det netop afholdte medlemsmøde blev behandlet.
• Næste bestyrelsesmøde / sidste i 2019 afholdes 27/11-2019, 18:00 på
Højstrup.

Med venlig hilsen,

Sekretæren.

