Referat af OPH’s bestyrelsesmøde # 156 MAN 17 MAJ 2021 kl. 1800 på Højstrup
1. Indkaldte mødedeltagere:
Steen Riewe Henriksen
Ulla –Brit Sieverts
Sophie-Amalie Ingeman Olsen
Hanne Voigt
Karen Høg Madsen

2. Generalforsamling. MAN 31 MAJ kl. 1900 i klubhuset på Højstrup, Vibelundvej 61, 5200 Odense V.
Valg af dirigent.
Formanden a ægger beretning for det forløbne år l godkendelse. Udsendes l bestyrelsen før mødet.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab l godkendelse.
Fastsæ else af kon ngent samt indskud for nye medlemmer for det kommende år
Indkomne forslag herunder det kommende års virksomhed. Ingen forslag modtaget.
Valg af bestyrelse og suppleanter. Genvalg kan nde sted.
a) Kasserer Ulla-Bri Sieverts modtager genvalg
b) bestyrelsesmedlem Sophie-Amalie Ingeman Olsen (hvalpe og begynderhunde) ikke genvalg
c) bestyrelsesmedlem Hanne Voigt (sekretær) ønsker ikke valg
d bestyrelsesmedlem Karen Høg Madsen ønsker ikke valg
e) 1. suppleant Hanne Voigt modtager genvalg
f) 2. suppleant Karen Høg Madsen modtager genvalg
Valg af revisor og suppleanter
a) Chris an Hansen – modtager ikke genvalg
b) Niels Andersen – modtager genvalg
c) 1. suppleant Thomas Nybro Jensen – modtager genvalg
d)2. suppleant Niels Jørn Hansen – modtager genvalg
Valg af fanebærer
Arvid Brøndsted – modtager genvalg
Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ls lles bestyrelsen senest 3 uger før den
indvarslede generalforsamling.

3. Arbejdsmapper med opdateret indhold i struktureret form er klar l de nye bestyrelsesmedlemmer,
så opgaven for dem er le ere at løse.
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4. Medlemstallet er pr. 060521 i alt 81 fordelt på 19 i sek on 1 (poli ), 47 ak ve, 7 ak ve uden hund
og 8 passive. Et øget medlemstal vil kræve, at OPH får ere trænere, så der er plads l at blive
træner eller medhjælper.

5. Af de 81 medlemmer er 44 med på den interne Facebook side ”Odense Poli hundeforening” og 45
på den eksterne Facebook side ”OPH – Odense Poli hundeforening”. Samlet når OPH ud l 55
medlemmmer, heraf 52 af 62 i sek on 2.
6. Samtykkeerklæringer l at må e opbevare persondata. Ulla Brit har været hele vejen rundt.
7. Højme – hvalpeholdet pr. 260421 er på 2 hvalpe, men ere kan lgå, og pt. 3 forespørgsler. Karsten
Grønbech er træner.
Begynderholdet pr. 260421 er på 22-24 hunde, hvorfor max. er ved at være nået. Nogle er allerede
afvist pga. manglende kapacitet og alle forespørgsler forelægges Erwin Schmidt, der er træner
bistået af Marianne Johansen og Steen Riewe Henriksen (APR-MAJ).
Hvalpe-, begynder- og kåringsprogrammet er sendt ud 030521 l deltagerne på Højme.
LØR 26 JUN af afslutningen med prøve / konkurrence.
8. Klubhuset på Højme øges det overdækkede areal og bænkesæt renoveres af Karsten Grønbech.
9. Højstrup – Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og OPH har 150221 indgået en kontrakt om leje af
12,3 ha mark og skov l daglig træning på onsdage i sommerhalvåret og søndage i vinterhalvåret.
Arealet kan rumme 2 hold med hver 4-6 hunde. Tillige har OPH lejet 13,5-13,9 ha re søndage i
sommerhalvåret l konkurrence, og dagene a ales med Hjemmeværnsdistrikt Fyn.
Kort med områderne på de faste dage udsendt l alle med indkaldelsen l generalforsamlingen.
DCH og OPH har via en advokat forud ha indbragt lejeforholdene for Forsvarsministeriet. Den
hid dige leje, som OPH ikke har fået opkrævning på i ere år og trods lbud om at betale, er nu
a laret. Tre år bagud og i år skal OPH betale kr. 6.500, i 2022 kr. 7.530,53 samt i 2023 og fremover
8.561,06 årligt. Advokatudgi en var kr. 1.000, mens den opnåede besparelse var kr. 3.091,59.
10. Klubhuset er blevet hovedrengjort m.v. af ere og Karsten Grønbech har renoveret køkkenet og
materielrummet. Han og Marianne Johansen holder fremover klubhusene.
11. Peer Jacobsen holder græsplænen på Højstrup med en nyindkøbt plænetraktor, idet den gamle var
helt udslidt.
12. Klubhusets tag, der formentlig er fra 1967, nogle a øb og nogle brædder kunne ønskes ski et, men
det kræver en ikke ubetydelig indsats og investering, hvor den daglige dri har været prioriteret.
13. Højstrup – kårings- og videregående hold trænes af Svend Erik Jørgensen. Frank Lux Hansen har et
antal gange været bide gurant.
14. Ind l nu i 2021 er Lene Krongaard Juhl og W-Nessie samt Dorthe Schmidt Johansen og Kenzo kåret.
Erik Trads har ved unghundekonkurrencen 1/2021 fået en halv oprykning l patruljeklassen.
Hanne Voigt og Cosmo har fået en halv oprykning l kriminalklassen. Derudover har der været
deltagere i unghundekonkurrence og oprykningskonkurrence uden at opnå halve eller hele
oprykninger.
15. Løsskudsrevolveres omfordeling – status.
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16. Eventuelt.

17. Forslag l dato for næste bestyrelsesmøde foreslås fastsat umiddelbart e er generalforsamlingen.
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