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Sophie-Amalie.

Dagsorden:
Vor kommende Generalforsamling diskuteret.
Pokaler gennemgået. Nye idéer til fremtidig anvendelse af pokaler
gennemgået og vil blive introduceret til generalforsamlingen.
Regnskabet for 2018 gennemgået. Det ser fint ud og en kopi af dette er
fremsendt til medlemmerne for gennemsyn inden generalforsamlingen.
Oversigt over vore signalpistoler gennemgået. Det er meget vigtigt, at vi altid
har fuld klarhed over, hvem der besidder hvilke af vore 4 pistoler og hvor de er
til ethvert tidspunkt.
Kommende Unghunde- / PKV konkurrence den 24/02-2019 gennemgået.
Desværre er vor Konkurrenceleder, Tommy Madsen blevet syg med
hjerteproblemer, men vi er sikre på, at såvel Niels som Svend Erik kan klare
ærterne. Vi håber rigtig meget, at Tommy snart kommer på fode igen.
Vor Fødselsdag / Åbent-hus Arrangement den 06/04-2019 diskuteret.
Henvendelse fra Campus Odense – ”Active Living Borgerfestival” den 17/052019 gennemgået. Vi tager ud til et orienterende møde for at snuse nærmere
til, hvad dette går ud på og hvad det er de mener vi kan bidrage med / til fra
OPH’s side. Nærmere information følger.
Natløbet er nu fastlagt til den 23/03-2019. desværre er det ikke muligt før
denne dato, men det skal også nok blive mørkt denne lørdag nat.
Orientering fra trænermøde, 24/01-2019. Anvendelse af ”Skoven”
synkroniseres fremadrettet med HJV, som er positive for et samarbejde om
dette.

Når Skoven anvendes til eksempelvis rundering = hvor hundene løber frit
rundt, anbefales at trænerne har skilte med derud, som kan opstilles i
yderområderne, der klart og tydeligt viser, at der er løse hunde i området.
Dette er ikke noget krav fra nogens side, men da området jo er offentligt
tilgængeligt, også for civile hundeluftere, skal vi bare være påpasselige, at der
ikke kommer sammenstød eller uheldige episoder.
Tid og sted for næste møde (Konstituering) kan ikke fastlægges før efter
generalforsamlingen.
PS: Husk at betale kontingent, allersenest dagen før Generalforsamlingen, da i ellers
ikke har stemmeret.

Med venlig hilsen,
Sekretæren.

