OPH referat af bestyrelsesmøde # 157 31 MAJ 2021
Dagsorden
Opgavefordeling i bestyrelsen samt hvalpe- og begynderprøve 26 JUN:
1. Formanden (Steen Riewe Henriksen)
Overordnet ansvarlig for dri en, arealleje, klubhuse, våben lladelser og træning
Mødeindkaldelser med sagsfrems lling l bestyrelse, medlemmer, generalforsamling
Informa on af bestyrelse og medlemmer pr. mail etc.
Informa on via dsskri et Poli hunden
Repræsentant overfor Dansk Poli hundeforening (DPH) og Område 4
2. Næs ormanden (Finn Vestergaard)
Sekretær ved møder og bl.a. lføjelse af beslutninger på sagsfrems llinger
Konkurrencea oldelse, forestå eller vejlede andre, som lre elæggere
Tilsyn med og udlejning af klubhuset (sammen med Karsten Grønbech)
Tilsyn med træning på Højme og Højstrup etc. i samarbejde med trænerne
Prøvekåringsmand (sammen med Tommy Madsen)
3. Kassereren (Ulla-Brit Sieverts)
Ansvarlig for økonomien, herunder kon ngen ndbetalinger, ind- og udbetalinger, gebyrer,
brugerbetaling, opdatering i DPH hovedkartotek og økonomi med DPH samt Område 4
Medlemsliste
Fortegnelse over hundeførere på Højme
Fordeling af nøgler og opretholdelse af forsikringer
4. Ansvarlig for Højme (Marianne Johansen)
Indbydelse l kurser i samarbejde med trænerne
Indskrivning herunder samtykkeerklæringer sammen med kassereren
Under kurser at sørge for løbende indskrivning etc. af deltagere i træning ud over prøve mer
Kursusafvikling i samarbejde med trænerne
Planlægning og afvikling af hvalpe- og begynderprøver
5. Ansvarlig for klubhuse (Karsten Grønbech)
Vedligeholdelsesarbejder i rimeligt omfang og økonomi a ales med kassereren forud
Tilsyn med og udlejning af klubhuset (sammen med Finn Vestergaard)
Arealer ved klubhusene
Træning på Højme
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6. Uden for bestyrelsen bistand med:
Træner Højme – Erwin Schmidt m. .
Træner Højstrup – Svend Erik Jørgensen (m. .)
Prøvekåringsmand Tommy Madsen
Græsslåning Højstrup – Peer Jacobsen
Sek on 1 (poli ) – Niels Jørn Hansen
Hjemmesiden og den eksterne Facebookside – Lone Sjørslev Runa
Intern Facebookside – Sophie-Amalie Ingeman Olsen

7. Hvalpe og begynderprøve LØR 26 JUN 2021 på Højme
Ansvarlig Marianne Johansen
Kl. 0830 – møde d dommere og guranter
kl. 0900 – møde d hundeførere
Pris kr. 125 pr. hvalp/hund - mobile pay 48927 el. bank reg-.nr. 5384 konto 0242 926
l dækning af en præmie pr. påbegyndt 3 hunde, dog max. 3 præmier samt rundstykke og frokostbolle.
Medbring gerne selv ka e i termokande og krus.
8. Næste møde forventes at kunne a ales 26 JUN.
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Steen Riewe Henriksen
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Facebookside for OPH Træning Højstrup – Helle Kronkvist

