Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Jensen (PJ)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 18.06.2017 i Klubhus i Mølleengen.

Tilstedeværende:
Claus Guldborg Nyvold (CG)
Eva Bang Rasmussen (ER)
Frands Agersnap (FA)
Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Gennemgang af
sidste referat og
godkendelse af det.

Ingen bemærkninger.

Gennemgang af
referat fra
Områdemødet

Vi støtter Allan Jørgensens oplæg til
Modul uddannelse af figuranter.
Vi sender en mail til Hovedbestyrelsen om
vor opbakning til dette forslag.

Holdtræning forår

Kursusholdene afsluttede foråret i går d.
17/6 med en ”For Sjov” konkurrence.
Der var stor opbakning til denne dag både
på banen og som tilskuer.
Tak til Loni initiativ og udførelse.

Ansvarlig:

Deadline:

PJ

Juni -17

Efterårets hold starter igen d. 17/8.
Vi har følgende Instruktører
Loni Pedersen
Britt Balle
Allan Jørgensen
Toke Vadum
Aksel Krelskov
Adfærdsholdet sættes på ”Standby” Evnt.
henvises til Britt´s hold i Hangaren.
(Udenfor PH regi og for egen betaling)
Det er sådan at både medlemmer og
kursister, gerne må træne hund i
sommerferien (juli og halv august) i
Mølleengen, det er blot uden instruktør.
Arrangementer:
d. 19-3

Medlems arrangementer: Magtor:
Der blev afholdt foredrag af Chr. Hembo
på Magtor, Solkærvej 21 i Hinnerup d. 3.
maj kl. 18:30.
God tilslutning og jeg tror alle fik noget
med derfra.
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Kommende
arrangement:
d. 24 + 25/6

Brug af skovene

Kommunikation

Trænings og problemløsnings weekend
Martin Knudsen
(Ikon inden for schæferhunde verdenen.)
Vi har været i kontakt med kommunen
desangående.
Vi kan stadig bruge skovene som vanligt.
Vi har fået udleveret en nøgle til den nye
bom. Vi skal lige have aftalt hvorledes
den administreres.
Det er dog ingen hemmelighed at
kommunen har p.t. stor fokus på skovens
anvendelse og bevaring, så skovens
brugere tages op til overvejelse hvert år.
Derfor gør vi som vi plejer, viser hensyn
og opfører os eksemplarisk.

Bestyrelse

Aug. -17

D.d. anvendes:
- Århus PH hjemmeside
- primært til generelle emner
- Facebook ”Aarhus PH” 38 medlemmer
og lukket gruppe.
- primært til info om hvor hvem træner
m.v.
- Facebook ”Aarhus PH Holdtræning”
61 medlemmer og en åben gruppe.
- til generelle oplysninger til alle
medlemmer.
For at opnå en mere struktureret
kommunikation anbefaler bestyrelsen at
vi anvender følgende medier på denne
måde:
ORDET ER DIT EVA!!
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Økonomi

Vi følger budgettet stort set, dog halter
indtægterne for kursusdelen en lille smule
efter.

Gaver til medlemmer

Loni har gjort os opmærksom på, at en
tidligere social side af PH er gået i
”glemmebogen”, nemlig foreningens
opmærksomhed ved medlemmernes
mærkedage.
Det vil vi selvfølgelig gerne støtte
genoptages igen.
Vi har vendt hvilke begivenheder, vi bør
støtte, og er kommet frem til at
medlemmers Runde fødselsdage er det vi
kan forholde os til, da datoerne er en del
af de data vi har på det enkelte medlem.
Runde fødselsdage er:
20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 65 – 70 – 75 –
80 – 85 - ?
(65 år med tilbagevirkende kraft)
Loni har tilbudt at administrerer dette
gode initiativ.
Loni holdes opdateret m.h.t medlemmer
og deres data
Spørgsmål: bør vi også give ved
medlemmers jubilæum af PH?
10 – 20 – 25 år ????
Bestyrelsen mener en gave af en værdi
på ca. kr. 300,00 er passende.

LP

Pr. d.d.

CG

Pr. d.d.

Bestyrelse

nu

RL

Aug – sep.

Øvrige mærkedage kan vi ikke
administrerer, og hvis medlemmer har
kendskab til sådanne, må det være op til
de enkelte grupper at lave indsamlinger
hertil.
evt.

Få styr på fælles interesser for DKK og
PH:
Toiletforhold
Rep. og vedligehold af vej
Fælles holdning overfor ”North Side”
m.m.
Kontakt tages til DKK for et fælles møde
med bestyrelserne.
Dette års North Side har skabt lidt
frustrationer m.h.t. adgang til Mølleengen
og deres brug af vores P-plads m.m.
North Side er kontakter tlf. og pr. mail
Kommunen er kontaktet pr. mail

PJ
PJ
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Vi er utilfredse med at vi overhovedet
ikke er blevet kontaktet vedr. afviklingen
af dette års koncert.
Vi er utilfredse med at North Side ikke har
en instruktion til deres Vagter om, at vi
har ubetinget adgang til vores
træningsplads hele tiden.
Vi er utilfredse med at North Side bruger
vores arealer uden kompensation.
Der rykkes igen for svar begge steder.

PJ

Juni
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