Referat fra formandsmøde i OPH den 19. november 2019
Afbud fra Ditte SPH, Nete SPH, Frank FPH, Dennis Riber BPH, fremmødt istedet Inge
BPH.
Punkt 1 : Godkendelse af referat fra sidste møde den 28. maj 2019: Referat godkendt.
Punkt 2 : Orientering fra områdelederen: Flemming H. Pedersen orienterer om de officielle
konkurrencer der er afholdt i området i årets løb. Alle konkurrencerne gik fint.
Området have 3 dommere og en hundefører med til DM. Super fint DM.
Flemming fremlade et forslag til afregning fra område 4 til foreninger, der afholder
konkurrencer i områderegi.
Forslag: Afregning fra Område 4 til foreninger, der afholder konkurrencer i områderegi.
Der refunderes 50 kr. pr. følgende: Overdommer, konkurrenceleder, listefører, dommere og
figuranter. De personer, som er nævnt på deltagerlisten til den enkelte konkurrence.
Pokaler refunderes med max. 150 kr. pr. pokal inkl. eventuel gravering. Der skal
fremsendes dokumentation for omkostningen.
Der gives et tilskud på 100 kr. til kantinepersonale uanset antal.
Der gives et tilskud på 500 kr., som dækker alle øvrige omkostninger, herunder lokaleleje,
lys, varme og lodsejerbidrag m.m.
Overdommer kan modtage kørepenge (statens lave takst over 20.000 km.) for 2 ture i
forbindelse med besigtigelse af arealer og selve konkurrencedagen.
Der refunderes ikke yderligere fra områdets kasse udover det ovenfor nævnte.
Forplejning skal dække morgenmad, kaffe, middagsmad samt 2 øl/vand til de på
konkurrencelisten opførte personer.
Reglerne træder i kraft fra 1. januar 2020.
Forslaget blev vedtaget på formandsmødet den 19. november 2019.
Punkt 3 : Kasseren orientere om regnskab: Poul NPH oplyser om kassebeholdning og
meddeler at der betales negativ rente af indestående.
Punkt 4 : Konkurrenceudvalgsformand og kåringsmand: Villy NPH oplyser at der er kåret 7
hunde indtil nu i år. Der er måske et par stykke mere på vej. Fra maj 2020 skal alle øvelse
11 figuranter på kursus og godkendes. Kåringsfiguranten skal også være godkendt.
Flemming NPH mener der skal arbejdes på at finde bedre arealer i forbindelse med
officielle konkurrencer. Der blev endnu engang talt om hvor svært det er at finde dommere
og figuranter til konkurrencer.
Der blev fremlagt forslag om at fra 2021 skal klubberne melde ind på afholdelse af
officielle konkurrencer i årets løb. Uofficielle konkurrencer lægges sammen så de bliver til
konkurrencer for hele området og ikke kun lokalafdelingen.
Klubberne skal melde ind til formandsmødet i januar.
Punkt 5 : Orientering fra områdeleder i sek. 1 : Niels J. Hansen orientere om at der er
kommer en enkelt sek. 1 ind og træne i OPH. Der deltog en sek. 1 til DM. Han blev nr. 13.

Punkt 6 : Orientering fra områderedaktør : Afbud fra Nete, men Flemming H. Pedersen gør
opmærksom på at den enkelte klub der afholder konkurrence SKAL tage nogle billeder og
evt. skrive en tekst og sende det ind til bladredaktøren.
Punkt 7 : Eventuelt : Niels J. Hansen spørger om lokalforeninger kan søge området om
penge til indkøb af diverse ting. Svar: Ja, hvis det er hunderelateret.
Langelandskursus 2020 afholdes samme weekend som der er repræsentantskabsmøde
hvilket ikke er særligt smart. Derfor er datoen for Langelandskursus 2021 fastlagt til 13 15 marts.
Da Langelandskursus afholdes i områderegi skal der aflægges regnskab.
Kalender for 2020.
21-1-2020: formands møde oph
25-01-2020: Dommergenopfrisknings møde oph
18-02: Generalforsamling område 4 oph
6-8/3-2020: Langelands kursus
7-3-2020: Repræcentantskabs møde
22-03-2020: Officiel unghunde nph
05-4-2020: fynsmesterskab nph
25-04-2020: Oprykning Kriminal klassen Sph
26-04-2020: Oprykning patrujle klassen sph
15-17/5: Øvelse 11 kursus
Udtagelseskonkurrence - Kriminal- & Vinderklassen sektion I 19.august
Udtagelseskonkurrence - Kriminalklassen sektion II 22. august
Udtagelseskonkurrence - Vinderklassen sektion II 23. august
Udtagelseskonkurrence - Patruljeklassen sektion I 26. august
Udtagelseskonkurrence - Patruljeklassen sektion II 30. august
DM - Silkeborg PH 25. - 27. september
01-11-2020: officiel unghunde nph
24-11-2020: Formands møde oph

