Bestyrelsesmøde # 153.
Torsdag den 24/09-2020,
18:00 – Højstrup
Bestyrelsen:
•
•
•
•
•

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Højme:
Sekretær:

Steen Riewe Henriksen
Birgit Hansen
Ulla-Britt Sieverts
Sophie-Amalie Ingeman Olsen
René Marco

Emner i kort form:
•

Mulighed fro to nye medlemmer på vort kåringshold, Lene Krongaard Juhl og Dorthe
Schmidt, begge p.t. medlemmer hos Vejle PH vil gerne træne hos os. Frank Schönberg
har set på hundene og de må meget gerne komme herover og blive optaget på hans
hold.

•

Der er meget gang i den på Højme, p.t. 14 hvalpe og 19 begynderhunde er i sving på
holdene. Der er god chance for at nogle af begynderhundene er klar til kåringsholdet
om ikke så lang tid. Hvorvidt der kommer flere fra og med afslutningen til december er
endnu lidt for tidligt at spå om.

•

OPH Holdet, ledet af Kjeld Houmøller, er desværre stoppet. Bestyrelsen arbejder på
alternativer, da vi synes det er vigtigt at have et godt tilbud til alle hundeførere, som
ikke agter at dyrke hundesporten på konkurrenceniveau, men blot ønsker at kunne
træne deres hunde på et lidt lavere plan, men dog under ledelse af en kompetent OPH
træner.

•

Problematikken med den meget aggressive stigning i leje af arealer på Højstrup er nu,
sammen med DCH overgivet til en advokat, som behandler vor fælles sag overfor
Forsvarsministeriet.

•

Vort toilet på Højme er nu blevet meget flot, rent og fint. Stor tak til Birgit for hendes
flotte indsats med at få dette på plads. Der er aftalt tømning 1 x årligt.

•

Der er indkøbt førstehjælpskasser til såvel Højstrup og Højme.

•

Prøvekåringen af Erik Trads og Tina Hasselby den 20. september 2020 gik rigtig godt –
de fik hhv. 101,9 og 105,5 points – bare godt gået af begge to! Stort tillykke og held og
lykke med selve kåringen, 29. september 2020.

•

Vi har 3 hunde udtaget til DM i Silkeborg, Klaus Malmos, Niels-Jørn og Steen R.

•

Der er tilmeldt 5 hunde til vor efterårskonkurrence, 04. oktober 2020

•

Klubmesterskabet afholdes den 25. oktober 2020, men vi skal klare dette alene, da
Nyborg ikke stiller med nogen hundeførere. Vi har tilmeldt 2 hunde og konkurrencen
afholdes.

•

Vi har diskuteret, at hvis det fremadrettet bliver vanskeligt at gennemføre
klubmesterskabskonkurrencerne, så kunne en mulighed være, at vinderen af vor
efterårskonkurrence samtidig tildeles titlen som OPH klubmester.

•

Medlemsmødet, 01. oktober 2020 kort diskuteret. Vi håber mange vil møde op så vi kan
få en god snak om, hvad der rører sig.

•

På grund af manglende tilmelding til bidearbejdet på Højstrup er dette tilbud
midlertidigt stoppet. Rammerne for at vi kan genoptage denne, efter vor mening
vigtige supplerende træning er til diskussion og vi skal nok melde ud, når der er nyt
herom.

•

Vi arbejder på en løsning på en ændring af betaling af lys på arealet lige vedsiden af
klubhuset på Højstrup. Der vil blive meldt ud herom så snart det praktiske er OK.

•

Firma Kruuse, Langeskov har venligst doneret nogle såkaldte Rehab Dækkener til OPH.
De er faktisk rigtig gode, når der trænes i meget koldt vejr og/eller i regnvejr. Vi
melder snarest ud om, hvorledes disse skal disponeres.

•

Dommer og figurantuddannelser kort diskuteret.

•

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til onsdag, 02. december, 18:00 Højstrup.

Med venlig hilsen,
Sekretæren.

