Referat af OPH´s bestyrelsesmøde # 154 onsdag 09 DEC 2020 kl. 1900 på Højstup
1. Indkaldte mødedeltagere
Steen Riewe Henriksen
Birgit Hansen (afbud)
Ulla-Britt Sieverts
Sophie-Amalie Ingeman Olsen
Hanne Voigt
2. Dagsordnen udformet, således at udfærdigelse af referat fra mødet lettes ved at beslutninger kan
tilføjes under de enkelte punkter. En del fremgår af Facebook opslag, men for at sikre medlemmer, der
ikke er på dette medie, bliver orienteret og at informationerne gemmes struktureret i referater.
3. DM deltagere fra OPH 25-27 SEP i Silkeborg
Klaus Malmos Nørgaard og Dederthing Mourits patr. Kl. 3/24
Niels Jørn Hansen og Bayogi Visti (Strejfer) krim.kl. 6/14
Steen Riewe Henriksen og Smedebakkens Pike krim.kl. 12/14
4. Erik Trads har fået sin hund kåret 29 SEP
5. Medlemsmødet afholdt 01 OKT med 21 punkter på programmet fortrinsvis som orientering
6. Efterårskonkurrencen 04 OKT tilrettelagt af Birgit Hansen blev med følgende vindere:
Erik Trads i kåringskonkurrencen.
Agata Hochnowska i unghundekonkurrencen.
Steen Riewe Henriksen i PKV-konkurrencen.
7. Rene Marco har som sekretær 06 OKT udmeldt sig af bestyrelsen.
Hanne Voigt er som 1. suppleant indtrådt i bestyrelsen 11 OKT.
8. Klubmesterskabet 25 OKT var tilrettelagt af Leif Hansen
Steen Riewe Henriksen blev klubmester
Hanne Voigt fik andenpladsen
9. Officiel unghundekonkurrence 03 NOV afholdt i Nyborg med 4 hunde og dommere bl.a. fra OPH.
10. OPH´s dommer- og figuranter opdateret på liste 21 NOV med ajourførte mail- & telefonoplysninger,
samt med deres egne oplysninger om anvendelighed, idet en del er kommet op i årene. Det er klart, at
der udfordringer navnlig med sporfiguranter.
11. Område 4 formandsmøde 24 NOV bl.a. om:
Ændringer i øvelse 11 figuranter, som bliver en særskilt uddannelse samt om mønstring af fig.
Konkurrencer - 5 uger før tilmeldte hunde, dommere, figuranter
OPH skal i 2021 afholde 2 unghundekonkurrencer 21 MAR og 31 OKT samt Fynsmesterskabet 11 APR.
BPH kan ikke forestå opryknings- og udtagelseskonkurrencer, så de 5 skal fordeles i JAN
Langelandskursus 2021 har ingen taget initiativ til
Didde Riber vil udbyde figurantuddannelse – pt. ikke nærmere – men OPH har klart et behov for flere,
der ud over at tage uddannelsen og vil virke ved konkurrencer.
Bemærkning til vores egne konkurrencer:

Steen Riewe Henriksen vil gerne tilrettelægge de to unghundekonkurrencer. Hvem kan tilrettelægge
Fynsmesterskabet? Evt. delt ud på flere personer.
12. Hvalpeholdet med 18 hvalpe pr. 23 NOV og begynderholdet med 19 hunde pr. 23 NOV har været
opdelt på i alt 4 mindre hold, der har trænet særskilt siden kravet om max. 10 personer samlet, så
udbyttet af træningen fortsat har været centralt. Flere har bistået trænerne som
assistenter. Bestyrelsen anerkender det store arbejde der lægges af både trænere og hjælpere, stort
TAK for det.
13. Hvalpe- og begynderkonkurrence 12 DEC på Højme afholdes af Trænerteamet Højme og får bistand
af flere medlemmer. Der er 17 tilmeldte, fordelt på 13 hvalpe og 4 begynderhunde.
De 6 dommere er Agata Hochnowska, Frank Schønberg, Inge Andreasen, Lone Runa, Steen Riewe
Henriksen og Claus Malmros. Listefører Ulla-Britt Sieverts. Marianne Johansen står for varm suppe med
brød. Alle corana restriktioner overholdes.
14. Aflyst – Juleafslutning og julehygge 12 DEC (kl. 1400 – Højstrup) pga. forsamlingsforbuddet. UllaBritt sørger for indkøb af påskønnelse til trænerne og deres hjælper.
15. Generalforsamling 02 FEB rykkes til onsdag den 10. marts 2021 grundet corona.
På valg:
Kasserer Ulla-Britt Sieverts: Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Sophie-Amalie Ingeman Olsen, hvalpe og begynderhunde Højme: Ønsker ikke
genvalg
Bestyrelsesmedlem Hanne Voigt, sekretær: Ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen vil meget gerne have en eller flere repræsentanter fra Højme i bestyrelsen og gerne en
træner.
Der udsendes mail til de kontingentfritagne medlemmer.
16. Økonomi – hvorledes ser den ud – har vi to konti ?
Økonomien ser god ud og vi har fortsat to konti.
17. Webmaster.
Lone inviteres med til næste bestyrelsesmøde – så bestyrelsen får indsigt i arbejdet og forståelse for
hvorledes materiale til opslag er udformet.
18. Kursusstart 14 FEB for hvalpe og begynderhunde i Højme
Blanketter gøres tilgængeligt på både FaceBook og hjemmesiden, så de kan printes og udfyldes
hjemmefra.
Er der et ønske om flere som bistand eller klares det af kassereren og træneteamet.
Hvalpene starter kl. 10.00 og begynderhundene 10.30. Coronarestriktionerne overholdes.
19. Aktivitetskalender 2021. Primært med lokalkonkurrencestrukturen samt de tre officielle allerede
pålagte konkurrencer.
De fem til fordeling, nemlig opryknings- og udtagelseskonkurrencer til drøftelse.
Ligeledes til drøftelse er den lokale konkurrence 21. februar 2021. Skal den både være for kåring,
unghunde og PKV? Eller skal PKV evt. rykkes til anden weekend.

20. Advokat har på anmodning fra OCH og OPH klaget 18 SEP 20 til Forsvarsministeriet over den
af Forsvarministeriets Ejendomsstyrelse (FES) fastsatte årlige arealleje for 55,5 hektar, der i alt
benyttes 312 dage årligt, 51.287,67 kr. i årlig leje. Der er bl.a. gjort gældende, at der for flere områder
er tale om begrænset brug, vådområder og ufremkommelige områder, almenhedens adgang, afskåret
brug med kort varsel pga. militær anvendelse, mulighed for opsigelse uden varsel, manglende uvildig
vurdering af markedslejen. Ministeriet har 21 OKT udpeget FES, Christian Walter, 72813253,
som ansvarlig til opgaven, men denne har endnu ikke henvendt sig.
Fordelt efter medlemmer har OPH betalt kr. 1.000 og OCH kr. 2.750 i advokatsalær.
DCH har oplyst at FES kommer med svar/udspil i december.
21.
Områderne i Højme og Højstrup.
Klubhuset på Højstrup er blevet klippet fri af beplantning, som også er fjernet ved udgangen til vejen.
Hovedrengjort og en del kørt bort især fra depotrummet. Vicevært Karsten Grønbech har renoveret
køkkenet, haft overskabet ned og sikret det mod nedstyrtning. Tillige er køkken og toilet malet. Der
haves og føres kun varer indkøbt med dansk moms og med returpant, hvilket Peer Jacobsen, som også
slår græs, forestår. Nøgle til depot og postkasse er nu et bundt. Tøm postkassen ved hver adgang til
depotet. Viskestykker, klude og håndklæder vaskes nu ugentligt.
Klubhuset på Højme og toilettet tømt ligesom begge er rengjorte. Beplantningen er klippet.
Der er lagt et stort arbejde, både i Højme og Højstrup, af bl.a. Leif, Birgit, Marianne og Karsten. Igen en
STOR tak til dem, der har hjulpet begge steder.
Nye nøgler til porten på Højme er varslet via Morten Hvidtfeldt, der er i kontakt med kassereren.
Lys i masterne på Højstrup kan tændes med mønt kr. 20 fra kassen, således OPH betaler. Læg seddel
om anvendelse, så automaten kan tømmes med nøgle til drøftelse.
På Højstrup spises der fælles morgenmad søndag kl. 9.00 for at højne det sociale fællesskab på de to
hold, inde trænerne Frank og Svend Erik sætter træningen i gang.
25. Signalvåben/løsskudsrevolvere i alt 4 stk. er under omfordeling, således at de er til rådighed ved
træning og konkurrence. Der er ansøgt om tilladelse til de 2 og det er aftalt, at to andre søger
eller måske nu har søgt tilladelse de resterende to våben. Tilladelserne, der bliver gyldige i 5 år, gælder
våben og køb af ammunition.
26. Figurantshorts/-forklæde til beskyttelse af figuranters tøj og skind dækker fra under knæet og op på
brystet er indkøbt efter forslag fra Frank Schønberg. Forefindes i depotrummet på Højstrup.
27. Næste bestyrelsesmøde er den 11. januar kl. 18.00, hvor trænere og webmaster inviteres med.
Bestyrelsen arbejder på at lave en idébank, hvor man meget gerne må komme med indput til
aktiviteter af såvel social- og træningsmæssig karakter. Kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis du har
noget vi skal tage med.
God jul og godt nytår herfra.

Mvh. Steen Riewe Henriksen - 20324866, assisteret af sekretær Hanne Voigt

