Bestyrelsesmøde # 144.
Mandag den 29/04-2019,
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
Lone Sjørlev Runa
René Marco

Fraværende:

Tina og René

Referent:

Lone.

Emner:
•

Meddelelser:

•

Inge Andreasen har lovet at tage sig af vandrepokaler fremadrettet.

•

Ulla-Brit deltager i områdemøde d. 28. maj, idet Niels er forhindret i at deltage. UllaBrit og Niels taler sammen om dette, så alle klubbens bidrag kommer med til mødet,
ligesom der bliver meldt tilbage til Niels efter mødet.

•

Langelandskurset:

•

Langelandskurset er blevet drøftet. Der afventes afholdelse af områdemøde d. 28. maj.

•

Umiddelbart ser det ud til, at Tina og Christian gerne vil tage denne opgave i 2020.

•

Trænersituation:

•

Trænersituationen er stadig et problem i OPH, idet vi ikke har trænere nok - specielt på
Højme er dette et problem, da der er midlertidige løsninger.

•

Almen diskusion om emnet. Dette følges op til næste bestyrelsesmøde, når forskellige
muligheder er undersøgt.

•

Kåringskonkurrence/ prøvekåring:

•

Der har været en forespørgsel til et bestyrelsesmedlem om, hvorvidt
kåringskonkurrencen kan ændres til en prøvekåring, idet alle de deltagende hunde (iflg.
Kim) er klar til kåring.

•

Idet et bestyrelsesmedlem ikke kan træffe denne afgørelse alene, er dette blevet bragt
op til bestyrelsesmødet, og der er enighed om, at dette vil give mening, hvorfor
kåringskonkurrencen ændres til en kåringsprøve for de tilmeldte hunde.

•

Der bliver meldt dato ud til de aktuelle hundeførere, når der er aftalt dato med
dommere til prøvekåringen.

•

Konkurrencer generelt:

•

Det er et problem at stille dommere og figuranter til de officielle konkurrencer, specielt
fordi de, der er tilknyttet OPH, allerede er booket fra anden side.

•

Vi udnytter aktive figuranter og dommer, men har umiddelbart ikke andre muligheder.
Derfor vil der på Facebook blive lavet opslag, når der afvikles konkurrencer, således
folk har lettere ved at byde ind på de opgaver, der mangler bemanding.

•

Medlemsliste:

•

Persondataloven er et problem ift. udsendelse af medlemsliste, og der er gentagne
gange rykket for en tilbagemelding fra medlemmerne om tilladelse til at offentliggøre
medlemmernes adresse.

•

Da der ikke kommer flere tilbagemeldinger fra medlemmer ift. persondataloven, bliver
medlemslisten sendt ud, med mange mangler. Bestyrelsen håber på skriftlig
godkendelse om offentliggørelse af adresser m.m. på de personer, der pt. ikke figurerer
med en synlig adresse.

•

Sommerafslutning:

•

Da der er en uoverensstemmelse mellem afslutningen på Højme og sommerafslutning,
kan det blive en udfordring at samle medlemmerne.

•

Dato for sommerafslutning bliver rykket til d. 16. juni. Der bliver, som tidligere, først
prøver på Højme med efterfølgende præmieoverrækkelse og spisning på Højstrup.

•

Regnskab:

•

Kontingent fra medlemmer er nu i orden.

•

Vi er nu ca. 70 medlemmer i OPH, da der er kommet en del fra sektion 1 til klubben.

•

Der er rykket endnu en gang for at “få lov” til at betale for leje af grund til klubhus,
men der er stadig ingen respons. Der vil ikke blive rykket yderligere fra OPH, da vi
mener, vi har gjort mere end rigeligt uden at få svar.

•

Vi anbefaler folk at melde sig ind i klubben frem for at betale for kurserne, idet dette
både er mest attraktivt for hundeførerne og klubben.

•

Det koster klubben penge, når der betales med MobilePay, hvorfor der vil forekomme
en prisstigning på 1 kr. på varerne i kantinen.

•

Tid og sted for næste møde:

•

27/05-2019, 18:00 hos Lone.

Med venlig hilsen,
Sekretæren.

