Referat fra område- / formandsmøde i OPH d. 21.1.20
Afbud fre Dennis Rieber BPH.
Punkt 1 :
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Punkt 2 :
Orientering fra områdelederen.
Flemming H. Pedersen orienterer om, hvor mange der kommer til dommermøde i OPH d.
25.1.20: ialt 10 stk.
23 tilmeldt til Langelandskursus dags dato.
Videre fortalte han om nye regler vdr. Ø 11 fig. godkendelse. som foregår i Lundeborg i
maj måned.
FHP bekræfter, at den gamle DM konto er blevet lukket, da vi slog vores kontoer sammen.
DM kontoen var en konto, hvor de forskellige afd. kunne søge om evt. tilskud.
Punkt 3 :
Orientering fra kasseren.
Poul Whinter orienterer omkring regnskabet. Bankbeholdning d. 31.12.19 er 90207,- årets
resultat er 3975,- i overskud.
Punkt 4 :
Konkurrence og kåringsmand orienterer.
Villy fortæller om div. konkurrencer i 2020. NPH står for unghundekonkurrencerne og
Fyensmesterskabet. Han håber på, at der ikke bliver problemer med at få dommere og fig.
til at melde sig.
Afholdelse af konkurrencer blev debatteret, om det var den gamle turnusordning eller
andre nye muligheder. Vi vedtog på mødet, at der skal være mindst 5 hunde incl.
unghunde tilmeldt til Fyensmesterskabet for at det afholdes.
Villy fortalte yderligere, at der er blevet kåret 9 hunde i 2019 og område 4 har en
dumpeprocent på ca.19 hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet. De 9 kåringer har
et gennemsnit på 102,7.
Punkt 5 :
Orientering fra områdeleder sek. 1.
Niels J.Hansen oplyser om, at der ikke bliver afholdt konkurrencer i OPH i foråret 2020
p.g.a. manglende tilmeldinger.
Der blev endvidere drøftet vores måde at holde formands / områdemøder på.
Punkt 6 :
Orientering fra redaktøren.
Nete Bolander ønsker mere tekst til de billeder, som hun får tilsendt til hovedbladet.
Punkt 7 :
Eventuelt.
Næste møde i Fynssammenslutningen er d. 19.5.20. i OPH.

Referant : Helge Bachmann.

