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Emner:

• Efterårssæsonen er nu godt i gang og det er glædeligt at alle vore trænere
holder fast i gerningen, såvel på Højme og Højstrup – stor tak til alle der
hjælper med at få det til at køre.

• Krav for overgang fra Begynderholdene til Kåringsholdene på Højstrup
diskuteret.

• Vi har haft et ønske om at få præciseret reglerne for vore figuranter og
dommere, især m.h.t. godkendelse og frekvens i opdatering / kurser for
fortsat at kunne være listet som godkendt. Det er vigtigt, især ved vore
officielle konkurrencer, at der kun indkaldes figuranter og dommere, som er
godkendte.
Reglerne er:
A): Dommere: Skal have været aktive som dommere indenfor 2 år efter de har
deltaget i dommerkursus. Hvis de ikke har dømt indenfor denne periode, skal
de op igen på de kurser, som der afholdes i januar hvert år.
B): Figuranter: Når man er uddannet, skal man ikke genuddannes i den/ de
øvelser, som man er godkendt i. Hvis man ønsker fremadrettet at kunne
figurere i flere øvelser, så skal man uddannes og godkendes i den / disse.

• Regler for indstilling til kåring gennemgået på baggrund af et oplæg fra Kim.
Kim har lavet et rigtig fint og enkelt oplæg, som vi har valgt at være gældende
fremadrettet. Kopi af dette er vedhæftet dette referat.

• Vi har ofte problemer med for få tilmeldte hunde til vore lokale konkurrencer,
hvilket er ærgerligt, da alle gerne skulle have mulighed for at komme i
konkurrence, men modsat er det også at trække meget store veksler på
arrangørerne og alle som hjælper med, når der eksempelvis kun er to hunde
tilmeldt. Følgende blev derfor besluttet med gyldighed for vore lokale
konkurrencer på Højstrup = gældende for Kåringshunde, Unghunde samt PKV
hunde:

A): Fra og med Januar 2020 slås alle konkurrencer sammen, forstået således
at de afholdes samme dag. Sagt anderledes er der i princippet 3 individuelle
konkurrencer på den samme dag, kåringskonkurrence, unghundekonkurrence

konkurrencer på den samme dag, kåringskonkurrence, unghundekonkurrence
samt PKV konkurrence. Det burde gøre arbejdet lettere for arrangører,
dommere og figuranter, vil medvirke til at vi aflyser færre konkurrencer
fremadrettet = mange flere får mulighed for at prøve kræfter i konkurrencer
og som en vigtig bonus, også bidrage til mere sammenhold på tværs af
holdene.
B): Dog vil der være krav om minimum 3 tilmeldte hunde i alt, da alt andet
ikke giver mening.

• Der var indskrivning på Højme den 18/08-2019, hvor vi fik 5 nye hvalpe og 6
begynderhunde på holdene. Det er rigtig godt, da der så hele tiden er et godt
materiale at arbejde med for vore trænere og der hele tiden er en fin flok
hunde på vej igennem nåleøjet til Højstrup. Tegner meget positivt.

• Vort toilet på Højme er ikke rigtig noget at skrive hjem om, og der skal nu tages
godt og grundigt fat om dette, så vi kan tilbyde ordentlige forhold for vore
kursister derude. Det skal flyttes over på den plads vi oprindelig havde
indrettet og René undersøger snarest muligt, hvorledes vi kan få en
permanent tømningsordning med eksempelvis Slamson eller andet lignende
serviceudbyder. Mere information følger snarest.

• Vi synes det vil være sjovt og givende for os alle, at der arrangeres to
fællestræninger om året. Som udgangspunkt arbejder vi videre med, at
arrangere en fællestræning om foråret ved standerhejsningen og slut på året,
en fællestræning i sammenhæng med vor juleafslutning. Vi tror, at dette vil
være rigtig godt, da vi gerne vil undgå at fortsætte med ”2 siloer”, Højme og
Højstrup, men at vi alle føler sammenhold og at vi er medlem i den samme
forening, ikke 2. Sådanne fællestræninger tror vi kan bidrage positivt til
dette.

• Sekretæren laver oplæg til ny Aktivitetskalender for 2020 til kommende B møde.
• Dags dato kort gennemgået af kasseren.
• Tid og sted for næste møde: onsdag 09/10-2019, 18:00, Højstrup.

Med venlig hilsen,

Sekretæren.

