Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Jensen (PJ)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 09.01.2017 hos Dansk Revision.

Tilstedeværende:
Claus Guldborg Nyvold (CG)
Erling Nielsen (EN)
Peter Laursen (PL)
Fraværende:

ALFORSAMLING
Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Franskbrød og pålæg
Drikkevarer fra Klubhus
Peter Lauersen og Erling Nielsen stopper
og ønsker ikke genvalg. CG klar til en ny
periode.
Nye emner?????? Forsøge at aktivere
nogle af de nye hundefører.

PJ

2. a.Unghundeop
rykning i
Århus PH
19/3-17
b.Tilrettelægg
er
d. forplejning

Jesper reserverer skovene.

Bestyrelse

PJ. Selvfølgelig med hjælp fra alle.

PJ

André, Loni og Pia

PJ

3. Tilmelding til
og
arrangement
til prøver.

Allen (Træningsleder) har haft kontakt til
Kåringsmanden.
Træningsleder indstiller til at kåringer og
prøvekåringer.
Træningsleder i samarbejde med
bestyrelsen kan indstille til prøvekåring
og kåring.
Træningsleder har al kontakt til
Kåringsmand og dommere og fremmede
klubber.
Ingen civile medlemmer kan eller må
arrangere prøver.

4. ÅPH pokaler

Jfr. Mail fra Allan har vi i mange år ikke
levet op til alle de pokalers
formålsparagraffer vi har. Det skal
ændres.
Så vidt vides er der tildelt følgende
Pokaler:
2015: Texaco Pokal til André
2015: Klinton Pokal til Tommy

Deadline:

1. Generalforsam
ling 2017
a. er vi klar
b. Nye emner
til bestyrelse
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Klubmester Pokal
P.g.a. det medlemsantal og det antal
hundefører vi p.t. er i de forskellige
klasser har vi aftalt at ændre afholdelsen
og retningsreglerne for at vinde de
forskellige pokaler der er til uddeling i
foreningens forskellige formål, såfremt
det ikke strider mod de skænkede
pokalers formål.
Vi vil gerne have en decideret
Klubmesterskabs konkurrencedag, hvor
alle kan deltage og udgangspunktet
kunne være Unghundeprogrammet , evnt.
med enkelte elementer fra andre klasser
eller lidt ekstra sværhedsgrader på nogle
af øvelserne.
Udgangspunkt: Unghundeklasse
Patruljeklasse hunde: f.x. start med
minus point.
Kriminalklasse hunde: f.x. start med
endnu flere minus point. O.s.v.
Der skal også checkes om nogle af de
andre pokaler kan blive elementer af en
sådan Klubmesterskabs konkurrence.
5.
Træningsleder,
instruktører og
indskrivning forår
2017
b.Træningsleder
i Engen

6. Kurser, hvem
ønsker hvilke
kurser.

Tirsdagshold: Loni og Toke
Alkohold: Loni og Aksel.
tirsdag i skoven, onsdag og Lørdag i
Engen.
Hvalpe og adfærd: Britt lørdag
Evnt. nyt hold: Lydighed ????
PJ spørger Gitte, hvis hun ikke accepterer
tager PJ selv jobbet indtil videre.

PJ

Medlemmerne spørges (f.x. på
generalforsamlingen) hvilke kurser/emner
medlemmerne kunne ønske sig.
PJ undersøger hvad de forskellige fig. og
instruktør uddannelser betyder, og på
generalforsamlingen spørges om nogen
har lyst.

PJ

Se pkt. 5
7. Hold m.v.

Betalinger for 2017 tikker p.t. ind.

8. Regnskab,
medlemsstatus

Se tidl. Referater.

9. Tøjsalg
10. Evnt.

Chauffør Vagn påstår at have brugt kr.
5.000,00 på vejen og har kun modtaget 4
ks. Øl for dette.
Nu gider han ikke mere.
CG checker med DKK om en fælles
holdning til dette vejproblem.
Samtidig forespørges DKK om en
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permanent løsning på toiletproblemet.
Hvorledes kan vi bidraget til en
permanent fælles løsning til at anvende
deres toiletvogne.
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